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Читайте про ГОЛОВНЕ

Олександр РОМАНІШИН:  
«Експортно-кредитне агентство 
допоможе диверсифікувати ринки».  
Альянс з банками надасть «Еспортно-кредитному 

агентству» можливість страхувати українських 

експортерів

ОЛЬГА ДРАЧЕВСЬКА:  
«Оптимісти змінюють світ»
Засновник і директор юридичної фірми 

«Інколанс», розповідає про те, на що варто 

сьогодні звернути увагу бізнесу, про зміни 

та нововведення, які очікують найближчим  

часом українських підприємців,  

як послаблюється тиск на бізнес,  

та як посилюється захист прав  

працівників

Питання про землю.  
Всерйоз і надовго 
Юрій Дячук, СЕО інвестиційної компанії 

INTELEVRAZ розповідає про ринок землі  

в Україні, який нині турбує всіх
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«Вітчизняні компанії можуть 
формувати тренди і бути лідерами 
в інноваційності».
Розповідає керівник «Центру підтримки експорту 

КТПП»  Ірина Зеленіна

«Якість та натуральність – секрети 
нашої популярності у споживачів. 
Як досягти найвищої якості та любові споживачів 

до своєї продукції розповідає Раїса Михайлова, 

генеральний директор «Фірми «Фавор»

СПЕЦПРОЄКТ  
«Жінки-підприємниці столиці». 
Ділові портрети керівників бізнесу з різних галузей 

економіки міста Києва 

«Краще запобігти, ніж лікувати»
Так вважає Сергій Марусенко, засновник компанії 

«Новеко Україна», яка багато років займається 

розробкою, тестуванням та постачанням 

в Україну сучасних  препаратів, що допомагають 

профілактиці багатьох захворювань
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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Проблеми безпеки особи, 
охорони її нерухомості, ма-
теріальних цінностей, бізнесу 
та взагалі життя у сучасних 
умовах стають все більше 
популярними і затребувани-
ми в нашому суспільстві. Для 
кваліфікованого  забезпе-
чення таких послуг повинні  
бути  фахові багаторівневі 
компанії у сфері безпеки. 
«СТЕЛС-1» – саме  така 
компанія з великим досвідом 
й передовими технологіями, 
що успішно  працює на рин-
ку України з 1997 року.
Нині «СТЕЛС-1» є однією 
з найбільших приватних 
охоронних компаній, яка 
представлена на терито-
рії всієї України, є членом 
«Української федерації про-
фесіоналів безпеки» і має 

надійних  партнерів у сфері 
безпеки із зарубіжних країн.
Служба охорони 
«СТЕЛС-1» –  успішний, 
мобільний та надійний 
партнер. У своїй діяльності 
компанія завжди орієнту-
ється на клієнта та забезпе-
чує високу якість послуг у 
сфері охорони. Це можливе 
завдяки впровадженню пе-

редових технології, а також 
багаторічного досвіду, на-
бутому під час конкретних 
нестандартних або бойо-
вих ситуацій, отриманому 
повсякденною кропіткою  
працею.
Група компаній «СТЕЛС- 1» 
має єдиний центр керуван-
ня, а її підрозділи мають 
різну спеціалізацію. Все це 
забезпечує максимальну 

ефективність і гнучкість  
у підходах до гарантування 
безпеки клієнтів.         
Хочемо звернути увагу, 
що «СТЕЛС - 1» гарантує 
охорону, повну безпеку та 
захист ваших комерційних 
інтересів. Саме тому ми 
пропонуємо:

ФІЗИЧНУ ОХОРОНА  
• охорону об’єктів усіх 
форм власності, професійну 
охорону під час проведення 
різноманітних масових захо-
дів приватного, корпоратив-
ного та державного рівня та 
взаємодії з правоохоронни-
ми структурами;
• охорону фізичних осіб, 
інкасаторів, вантажів під 
час супроводу силами груп 
швидкого реагування з 
використанням службових 
автомобілів;
• організацію особистої 
охорони охоронцями, які 
пройшли повну військову 
підготовку та мають усю не-
обхідну психологічну підго-
товку, а у разі необхідності 

зможуть надати термінову 
медичну допомогу. 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ  
ОХОРОНИ:
• проведення комплексного 
аудиту безпеки, технічного 
укріплення об’єктів, захисту 
від сторонніх впливів, пра-
цездатності технічних систем 
безпеки, відео, система 
контролю доступу та проти-
пожежних систем;
• монтаж та обслуговування 
систем тривожної, охорон-
но-пожежної сигналізації, 
датчиків підтоплення та 
витоку газу, систем віде-
оспостереження, контролю 
доступу;
• модернізацію діючих 
систем відеоспостереження, 
контроля доступу й охорон-
ної сигналізації з викорис-
танням систем розпізнаван-
ня державних номерних 
знаків транспортних засобів, 
біометричних ідентифікато-
рів, алкотестерів та інше;
• пультову охорону об’єктів 
усіх форм власності.

«СТЕЛС-1» – 
ВАША ПОВНА БЕЗПЕКА 
І НАДІЙНІСТЬ

 Олександре Вікторовичу, спочатку 
хочемо запитати про стан торгівлі 
українських експортерів з країна-
ми ЄС. Після всесвітнього локдауну, 
пандемії, які досягнення?
– За результатами січня-березня 
2021 року Європейський Союз зали-
шається найбільшим торговельним 
партнером України з питомою вагою 
торгівлі товарами 40,2%. У порівнян-
ні з аналогічним періодом 2020 року, 
обсяги торгівлі товарами у грошовому 
виразі збільшилися на 10,5%, обсяги 
експорту товарів збільшилися на 17,1%, 
а імпорту – на 5,2%. 
Протягом 2016-2020 років спостеріга-
лася позитивна динаміка заповнення 
Україною тарифних квот ЄС, а саме з 
точки зору кількості квот, що використо-
вуються, і обсягів експорту в межах 
цих квот. Є позитивна тенденція до 
збільшення рівня заповнення квот для 
товарів з вищим ступенем переробки. 

 Які саме квоти використали укра-
їнські експортери?
– У нинішньому році українські екс-
портери використовують можливості 
31 з 40 тарифних квот. На середину 
травня нинішнього року, наприклад 
вже повністю використано тарифні 
квоти мед, виноградний та яблучний 
соки, оброблені томати, ячмінна крупа 
та борошно, оброблений крохмаль. Не 
до кінця використано тарифні квоти на 
продукти переробки солоду та крохма-

лю і кукурудзу, м’ясо птиці (50,0%), 
цукор (45,7%), часник (28,8%) та ін. 

 Олександре Вікторовичу, в якому 
руслі розвивається торгівля з іншими 
країнами світу – Африки, Азії, Цен-
тральної та Південної Америки?
– Ринки, про які Ви запитуєте, є доволі 
складними для українських експортерів. 
На сьогодні ці країни охоплюють бл. 40% 
ринку експорту української продукції. І 
до сьогодні вихід на ці ринки був доволі 
ризиковим процесом для наших компа-
ній. В Україні був відсутній фінансовий 
інструмент підтримки експорту.
Нарешті такий інструмент долучається 
до торгово-економічної діяльності в 
Україні у практичній площині. Я маю на 
увазі  «Експортно-кредитне агентство» 
або ЕКА. Про необхідність і важливість 
«Експортно-кредитного агентства» роз-
мови тривали вже багато років. 
Нині ЕКА знаходиться на стадії пере-
форматування. Хочу наголосити, що 
реальна користь від ЕКА буде також у 
тому, що «Агентство» зможе підтримати 
експортерів, які пропонують зарубіжним 
партнерам продукцію з високою дода-
ною вартість, а не тільки сировинну. 

 На якій стадії своєї діяльності 
перебуває зараз ЕКА?
– З метою завершення процесу станов-
лення системи корпоративного управ-
ління в ПАТ «Експортно-кредитному 
агентстві» Мінекономіки в 2020 та на 

початку нинішнього року, організувало 
та провело відкритий конкурсний відбір 
членів наглядової ради ЕКА, за резуль-
татами якого обрано наглядову раду. 
На сьогодні, Мінекономіки проводиться 
робота щодо завершення процедури 
докапіталізації ЕКА, після чого статутний 
капітал ЕКА складатиме 2 млрд. грн. 

 За короткий термін роботи «Екс-
портно-кредитного агентства» які є 
результати роботи?
– Вже укладено перші договори на 
страхування зовнішньоекономічних 
контрактів українських експортерів, 
а також сформовано портфель потен-
ційних клієнтів на 250 млн. дол. США. 
Для спрощення доступу до фінансуван-
ня малим та середнім підприємствам 
при здійсненні ними експорту товарів, 
послуг і робіт досягнуто партнерство з 
банківськими установами «Укргазбанк», 
«Укрексімбанк», «Кредитвест», «Ощад-
банк», «Альфа-Банк», Bank Alliance, ін. 
При цьому, ЕКА сформовано повний 
пакет документів та регламентуючих 
процедур (Технологічна карта по-
годження та підписання договорів 
страхування ЗЕД, перелік докумен-
тів для укладання договору, анкета 
страхувальника, заява на страхування, 
договір страхування) по таких продук-
тах: страхування зовнішньоекономічного 
договору (контракту) та  страхування 
експортного кредитування; страхування 
тендерних гарантій.  

ОЛЕКСАНДР РОМАНІШИН
ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ 
АГЕНТСТВО ДОПОМОЖЕ 
ДИВЕРСИФІКУВАТИ РИНКИ 
КОМАНДА МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПРАЦЮЄ У НАПРЯМКУ РЕАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ЇХ ВИХОДУ  
ТА ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ. УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВЧА 
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА. РОЗМОВЛЯЄМО ІЗ ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
ОЛЕКСАНДРОМ РОМАНІШИНИМ 

Компанія «СТЕЛС-1» – володар Серти-
фікату ISO 9001: 2008 (галузь сертифікації 
«Надання послуг з охорони власності та гро-
мадян»); абсолютний переможець у номінації 
«Якість послуг, які надавалися» (Сертифікат 
«Гарантія якості незалежних експертів»). 

Ми нагороджені медаллю Всеукраїнського 
рейтингу професіоналізму серед недержавних 
служб безпеки «Гарантія якості» і Золотий ди-
плом «Абсолютний переможець». Також ми є 
неодноразовим переможець Всеукраїнського 
рейтингу Недержавних служб охорони.

Свою безпеку нам довіряють бізнес 
центри  «Поділ Плаза», «Маріїнський», 

«Євразія», «Прайм», IT-компанії Ring 
Ukraine та WIX, банки «Райффайзен Банк 
Аваль», «БТА Банк» «Астра Банк», «Кредо 
Банк», «Банк Кредит Дніпро»,  торго-
во-розважальні центри SMART PLAZA, 
«Глобус», «Променад Парк», «Променад 
Центр», «Аладін», мережі магазинів BILLA, 
«АШАН», Intertop, Pandora, ARGO, Marry 
Kay, Amway, «АНТОШКА», мережа бутиків 
VOVK, Mark O`polo, Armani, мережі  рес-
торанів швидкого харчування McDonalds, 
KFC, Hesburger.

З нами співпрацюють промислові підпри-
ємства: «Житомирський м’ясокомбінат», 

«Артемівський завод шампанських вин», 
«Андрушівський масло сирзавод», концерн 
«Unilever», «Lipton», «Джей Ти Інтернешнл», 
«Janssen Cosmetics», «Новгород-Сіверський 
сирзавод», «Лантманнен Акса», «КОНТІ», 
«Akutron», Vetropack, «Гостомельський 
Склозавод», «Білоцерківський завод гумо-
во-технічних виробів».

Серед наших клієнтів – оператори мо-
більного зв’язку (МТС, Lifecell), автосалони 
(мережа Winner Retail, дилерські центри 
«Віннер Автомотів», АВТ «БАВАРІЯ»), підпри-
ємства аграрного комплексу (АПК «ІНВЕСТ»,  
ВАТ «Андрушівський цукровий завод»).

Наша 
професійна 
позиція – немає 
нездійсненних 
завдань
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НОВІ ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТППНОВІ  ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

ПрАТ «МЕТРОБУД» 
Генеральний директор 
МЕТЕЛИЦЯ Олександр 
Миколайович
Будівництво транспортних 
споруд, у т. ч. мостів, 
шляхопроводів, переходів, 
тунелів та метрополітенів. 
Будівельні та монтажні 
роботи, в т. ч. розробка 
грунтів, улаштування 
грунтових споруд, ін.
Зведення збірних бетонних  
та залізобетонних 
конструкцій; зведення  
кам’яних та армокам’яних 
конструкцій; зведення 
дерев’яних конструкцій. 
Монтаж інженерних  
споруд та ін. 

ТОВ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА»
Керуючий партнер  
ЗАМАЙ Олег Олегович
Аудиторські послуги; 
бухгалтерські послуги; 
консалтингові послуги;  
Due Diligence; незалежна  
оцінка; юридичні послуги.

ТОВ «46 ПАРАЛЕЛЬ  
ВАЙН ГРУП»
Директор ГОРКУН  
Ганна Всеволодівна
Оптова торгівля напоями

ТОВ «ЕКОСВІТ РЕЦИКЛІНГ»
Директор КОХАН  
Руслан Миколайович
Оптова торгівля

ТОВ «ЛАБСЕЙЛ»
Директор ВАКУЛА  
Марина Володимирівна
Онлайн ваучери на медичні 
послуги за суттєвими 
знижками, благодійність

ТОВ «КРЕПФАСАД»
Директор ОЛЄЙНІКОВ  
Дмитро Олегович
Гуртова торгівля 
будівельними матеріалами, 
логістичні, експедиторські  
та митні послуги.

ТОВ «ВЕЛЕС», ТМ «КОЛОНІСТ»
Керівник ГОЛОДИНЕЦЬ 
Володимир Вікторович
Виробництво вина

ТОА «ЕНТЕРПРАЙЗ 
ТЕКНОЛОДЖІЗ»
Директор КРАВЕЦЬ  
Віктор Станіславович
Оптова та роздрібна 
торгівля обладнанням, 
приладами та інструментами 
для телекомунікацій, 
для обслуговування 
телекомунікацій.

ТОВ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
Директор НІКОНОВ  
В’ячеслав Євгенович
Власна електрична 
лабораторія

ТОВ «ПОДАВАЧ»
Директор НІКІТІН  
Олексій Андрійович
Виготовлення аксесуарів 
для вогнепальної зброї. 
Виробництво аксесуарів 

для активного відпочинку. 
Виробництво виробів 
з деревини, корка, фанери.

ТОВ «АКВАФЕРМА 
ТИЛІГУЛ»
Директор ГАЙДАМАКА 
Любомир Анатолійович
Морське та прісноводне 
рибництво. Вирощування та 
продаж свіжої охолодженої 
креветки, посадкового 
матеріалу креветки, іншої 

продукції аквакультури 
Роздрібна торгівля рибою.

ТОВ «ЧЕЛА УКРАЇНА»
Директор БОРИСЕНКО  
Ігор Юрійович
Сервісна компанія,  
що надає повний спектр  
послуг з клінінгу, дезінфекції  
та ПЕСТ контролю.

ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ  
АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ»
Директор КОВАЛЬЧУК  
Анна Владиславівна
Проектування та 
будівництво об’єктів 
аквакультури. Інжиніринг 
і виробництво основних 
вузлів і компонентів РАС. 
Маркетингові дослідження 
ринку риби та морепродуктів 
в Україні. Консалтинг у сфері 
аквакультури. Розробка 
ТЕО для проектів в області 
аквакультури.

ТОВ «ШОКОЛАДОФФ»
Директор САВІЦЬКА  
Надія Володимирівна
Виробництво кондитерських 
виробів (цукерки, східні 
солодощі, снеки, сухофрукти, 
морозиво).

ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»
Директор ЛУЦЕНКО  
Оксана Борисівна 
Юридичні послуги в 
екологічній адвокації бізнесу.

ФОП ЛЕЖАНІНА ВІКТОРІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник ЛЕЖАНІНА  
Вікторія Володимирівна
Консультаційні послуги 
з: психології, коучингу 
та психотерапії.

ТОВ «БІВІАЙ ГРУП»
Директор БАЧИЛО  
Віктор Іванович
Комплексне будівельне 
проектування.

ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ 
У ЛЮТОМУ – КВІТНІ 2021 Р.

Ганна Горкун, директор 
ТОВ «46 Паралель Вайн Груп» 
та Володимир Коляденко,  
віце-президент Київської ТПП 

ТОВ «ЕНВІМОНІТОР»
Директор  
МІЛАКОВ Володимир 
Олександрович
Надає інжинірингові 
послуги з моніторингу 
якості повітря та води, 
пило– та шумозахисних 
конструкцій, 
інтелектуальних систем 
освітлення. 

ТОВ «ПРОКЕЙР» 
Директор ХАЛИПА 
Олена Олександрiвна
Виробництво 
парфюмерно-
косметичних, санітарно-
гігієнічних засобів, 
побутовоi хiмiї та 
дезiнфекцiйних засобiв.

ТОВ «ПЕРША 
ЮРИДИЧНА»
Власник МЕЛЬНИКОВ  
Роман Юрійович
Комплексна підтримка 
інвесторів, які планують 
або вже ведуть діяльність 
на ринку України, а 
саме: надання широкого 
спектру юридичних, 
бухгалтерських, кадрових 
послуг, починаючи від 
вступної консультації та 
вирішення організаційних 
питань для старту бізнесу 
і закінчуючи комплексним 
супроводженням 
господарської  
діяльності.

ТОВ «КЛУБ 
ЕКСПОРТЕРІВ»
Директор ЛИТВИНОВА 
Євгенія Василівна
Консультування та 
налагодження експортної 
діяльності підприємств. 
Створення Веб-порталів.

ТОВ «БЕЛІТРЕЙД»
Директор БУЗЬКО 
Оксана Володимирівна
Активно працює у сфері 
дистрибуції лікарських 
засобів, виробів 
медичного призначення, 
спеціалізованого 
харчування та медичної 
техніки.

ТОВ «КРОУ 
МИХАЙЛЕНКО»
Директор КНЯЗЄВА 
Тетяна Володимирівна
Юридичні послуги, 
аудиторські послуги, 
консалтингові послуги.

ГО «ТОЧКА ОБМІНУ 
КОНТЕНТОМ» 
Директор БУТЧЕНКО 
Андрій Віталійович
Телекомунікації 
та інтернет; 
інтелектуальна власність; 
самоорганізація 
населення; діяльність 
громадських організацій;
юридичні та 
консультаційні послуги.

ТОВ «АГРОІНВЕСТ 
ХЕРСОН»
Директор ГАЛІЧ 
Валентина Миколаївна
Виробництво і експорт 
каліброваного чорного 
і очищеного соняшнику. 
Виробництво паливних 
брикетів. Оброблення 
насіння для відтворення.

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР 
ГРУП»
Генеральний директор 
МАСЛО Владислав 
Тимофійович
Постачальник та 
інтегратор широкого 
спектру рішень  
у сфері сучасної  
ІТ-інфраструктури, 
мультимедійних 
рішень, інженерної 
інфраструктури, бізнес-
додатків і комплексних 
систем забезпечення 
безпеки бізнесу для 
середніх і великих 
підприємств, а також 
державного сектору.

ТОВ «ВАДА»
Директор МУРЖА  
Ганна Анатоліївна
Спеціалізується 
на комплексних 
технічних рішеннях 
для промислового 
птахівництва 
і свинарства.

Оксана Луценко, директор 
ТОВ «Еко-Адвокація»

Науково-методичний центр до-
бровільної системи сертифіка-
ції продукції, послуг та систем 

управління працює при Київській 
торгово-промисловій палаті з 1992 року.  

Сертифікація – це трудомісткий процес, що потребує певних екс-
пертних знань у різних сферах, знання нормативних актів, законо-
давства, міжнародних стандартів,  наявність досвіду і кваліфікації 
спеціалістів. За майже двадцятирічне існування наш Центр напра-
цював колосальний досвід в проведенні добровільної сертифікації  
товарів, послуг та систем управління якістю, має у своєму штаті 
висококваліфікованих спеціалістів різних галузей промисловості.
Сертифікована продукція має безліч переваг: 
  Підвищення іміджу компанії, а також продукції, пізнаваність 
бренду
  Підвищення конкурентоспроможності, успіх на ринку
  Незаперечні переваги в тендерах
  Можливості перспективного інвестування
  Підвищення довіри вітчизняних та зарубіжних споживачів
  Покращення взаємодії з контрагентами, покращення діяльності 
всього підприємства
  Прискорення ефекту від продажів

Треба зазначити, що сертифікація – це відмінний спосіб перевіри-
ти відповідність продукції, послуг та систем менеджменту вимо-
гам  міжнародних стандартів,  які є важливими критеріями оцінки 
якості продукції різних секторів світового виробництва. Як правило 
виробники, що відкриті суспільству і не бояться за якість своєї про-
дукції, готові надавати споживачам будь-які гарантії якості та без-
печності продукції. Таким гарантом є сертифікат.
Існує декілька схем сертифікації та їх застосування залежить від 
виду продукції, виробництва (партія, серія, одиничний випуск) 
та інших факторів. Різні сертифікаційні схеми покликані організувати 
процес сертифікації належним чином і максимально його спрости-
ти. Спеціалісти нашого Центру допоможуть розібратися в усіх тон-
кощах  та нюансах сертифікації, які не завжди відомі виробникам, 
а також нададуть  допомогу   на усіх етапах отримання сертифікату. 
Команда науково-методичного центру CERTEX завжди готова 
надати консультації з питань сертифікації.  Нам довіряють  такі 
підприємтва, як ТОВ «Комбінат будіндустрії», ТОВ «Росток-Еле-
ком», ТОВ «Ортопедичний науково-виробничий центр «Ортес»,  
ТОВ «СНГ ПЛЮС», ТОВ «Світ шкіри», Фермерське господарство 
«Валентина»,  Готель «Яремчанський», ТОВ «АТА», ПАТ «Київ-
ська виробнича компанія «Рапід» та ін.
Звертайтеся, ми завжди будемо  раді  допомогти! У наші дні сер-
тифікат – дієвий інструмент боротьби між конкурентами.
www.kcci.org.ua
e-mail: grabarenko@kcci.org.ua
тел. +38 (096) 224 85 97

НАТАЛІЯ ГРАБАРЕНКО
Заступник начальника Науково- 
методичного центру CERTEX
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Із самого початку, у 2013 році, коли 
«Інколанс» було засновано, головною 
метою діяльності була думка та загаль-

на філософія впровадження підходів, які 
спрощують життя бізнесу. Ми не відійшли 
від неї ні на йоту. Навпаки, за довгі роки 
нашої співпраці з клієнтами, ми навчи-
лися перекладати з юридичної мови на 
ту, яка необхідна та зрозуміла бізнесу, – 
розповідає Ольга Драчевська.

 Пані Ольго, розкажіть кілька слів 
про нагороду «Лідер України». 
– Я не дуже схильна хизуватися нагоро-
дами, хоча, звичайно, мені, як керівнику 
компанії приємна оцінка колег та експер-
тів галузі (Ольга Драчевстка посміхаєть-
ся, – прим. ред.). За останні роки успіхи 
«Інколанс» були високо оцінені профіль-
ною спільнотою експертів. Для мене честь 
стати номінантом премії «Лідер Украї-
ни» за досягнення лідерських позицій 
в управлінні підприємством та вагомий 
внесок у суспільно-економічний розвиток 
України, я також пишаюсь отриманням 
відзнаки ІІ Національної премії «Найкра-
ща українка в професії 2020». Це мотивує 
та надихає до нових звитяг. 

 У Вас великий досвід роботи 
на ринку юридичних послуг. З ким 
працює «Інколанс»? Хто є Вашими 
клієнтами?
– Команда «Інколанс» постійно самов-
досконалюється і професійно зростає 
завдяки великим обсягам та практикам. 
Протягом багатьох років ми є членом 
Київської ТПП, співпрацює к багатьма 
компаніями-членами торгово-промис-
лової палати України. Щоб бути ефек-
тивними, бізнесу треба знати свій ринок, 
конкурентів, маркетинг, технічну частину, 
законодавчі основи. А останніх, юридич-
них нововведень, дуже багато і вони по-
множуються. Ми приходимо на допомогу. 
Як відомо, успіху без знань, без професій-
ної юридичної допомоги не буває. 

 Як команда «Інколанс» пережила 
хвилі карантину, пов’язані з пандемі-
єю «сovid-19»? 
– Незважаючи на складності у роботі, що 
були зумовлені карантинними обмежен-
нями, які до речі, відчув взагалі україн-
ський та й світовий бізнес, ми сприйняли 
цей етап як час ставати більш гнучкими, 
вчитися та ефективно варіювати ØØØ 

ОЛЬГА ДРАЧЕВСЬКА: 
ОПТИМІСТИ 
ЗМІНЮЮТЬ СВІТ
ІМ’Я ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ІНКОЛАНС» ЧАСТО ЛУНАЄ У КОЛІ БІЗНЕСМЕНІВ, ЕКСПЕРТІВ, У КУЛУАРАХ  
ПРОФІЛЬНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ З ЮРИДИЧНОЇ ТА БІЗНЕС ТЕМАТИКИ. ДО ГОЛОСУ ЇЇ ЗАСНОВНИКА, ОЛЬГИ ДРАЧЕВСЬКОЇ, 
ПРИСЛУХОВУЮТЬСЯ, БЕРУТЬ ДО ДІЇ ЇЇ ПОРАДИ. ЗРОЗУМІЛО, ЩО РЕДАКЦІЯ ВИРІШИЛА ДІЗНАТИСЯ ПРО ЇЇ ДУМКИ  
У ПИТАННЯХ, НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕСУ У НАШІ ДНІ? НЕ ОМИНУЛИ МИ Й ОСОБЛИВОСТІ 
ДОСВІДУ «ІНКОЛАНС» В УМОВАХ МАЙЖЕ ПІВТОРАРІЧНОГО КАРАНТИНУ. ЦЕ ПИТАННЯ ЗАРАЗ ХВИЛЮЄ УСІХ.  
ЯКІ ДІЛОВІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ПРАКТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕФЕКТИВНІ? 

OLHA DRACHEVSKA: 
OPTIMISTS 

CHANGE 
THE WORLD

THE NAME OF INCOLANSE LAW FIRM APPEARS 
QUITE OFTEN AMONG BUSINESSPERSONS AND 
EXPERTS, ON THE SIDELINES OF PROFESSIONAL 

CONFERENCES IN LEGAL AND BUSINESS TOPICS. 
PEOPLE LISTEN TO THE VOICE OF ITS FOUNDER 

OLGA DRACHEVSKA, FOLLOW HER ADVICE. OUR 
NEWSROOM DECIDED TO KNOW HER VIEWS 
ON THE MATTERS THE DOMESTIC BUSINESS 

SHOULD BE INTERESTED IN TODAY. WE ALSO 
TOUCHED ON THE SPECIFIC EXPERIENCE OF 
INCOLANSE WITHIN ALMOST A YEAR AND 
A HALF OF QUARANTINE. THIS QUESTION 

IS NOW TOPICAL FOR EVERYBODY. 
WHAT BUSINESS AND OPERATIONAL 

PRACTICES APPEARED EFFICIENT? 

From the very beginning, in 2013, 
when we founded Incolanse, its 
purpose was the thought and 

general philosophy of implementing 
approaches to make the life of business 
simpler. Since then, we never wandered 
off the point. During the long-years co-
operation with our customers, we have 
learned to translate from the language 
of law into the one required and clear 
for business, – said Olha. 

 Ms. Olha, please tell us a couple 
of words about the award “Leaders 
of Ukraine”. 
– I’m not prone to boast with my 
awards, but, indeed, as the company 
leader, I’m proud that my colleagues 
and experts in the branch appreciate me 
so highly. (Olha Drachevska smiles –  
editor’s note). In recent years, the suc-
cess of Incolanse got the highest 
regards from the professional ØØØ  

ОЛЬГА ДРАЧЕВСЬКА
канд. юридичний наук, 
засновник і директор 
юридичної фірми «Інколанс», 
радник з правових питань 
першого віце-президента 
ТПП України, член Торгово-
промислової палати України 
та Києва, бізнес-медіатор, 
член Національної асоціації 
медіаторів України.

www.incolanse.com

OLHA DRACHEVSKA
Ph.D. in law, the founder 
and director of «Incolanse» 
Law Firm, an advisor in legal 
matters to the First Vice-
President of the Chamber 
of Commerce of Ukraine, 
the member of the Chamber of 
Commerce of Ukraine and Kyiv, 
a business-mediator, a member 
to the National Association 
of Mediators of Ukraine. 
www.incolanse.com

Д О С Ь Є
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робочий процес. Постійна комунікація 
з нашими клієнтами дозволяє опе-
ративно вирішувати їх питання. Ми 
завжди залишаємося на зв’язку. Для 
нас немає вихідних, якщо нашої допо-
моги потребує якесь підприємство.

 А що нині для Вас особисто має 
ключове значення? 
– Колектив. «Інколанс» – це зла-
годжена команда фахівців з висо-
кокваліфікованих адвокатів-практиків, 
юристів, аудиторів, бізнес-медіаторів, 
фахівців із морської та портової логіс-
тики, зовнішньоекономічної діяльності 
та бухгалтерського обліку. 
Мої колеги ніколи не зупиняються й 
постійно підвищують свою кваліфікацію. 
Кращою оцінкою нашої роботи є довіра 
клієнтів, яка підтверджується багато-
річною співпрацею мого колективу з 
найвпливовішими компаніями України. 

 Пані Ольго, на що варто сьогодні 
звернути увагу бізнесу? Які зміни 
та нововведення очікують бізнес 
найближчим часом, зокрема у 
питаннях перевірок «Держпраці», 
штрафів за порушення законодав-
ства про працю? 
– За останні декілька місяців Вер-
ховною Радою України, спільно з 
Президентом та Урядом було запро-
поновано та прийнято ряд ініціатив, 
які стосуються сфери трудових від-
носин, перевірок бізнесу, податкових 
змін, і т. ін. 
Але я б все-таки почала з нещодав-
нього наказу Міністерства юстиції 
від 23.03.2021 р. № 1061/5, який 
дозволив державним і приватним 
виконавцям накладати автоматизо-
ваний арешт коштів боржників на 
рахунках у банках. 
Відповідно до цього наказу, щоб здійс-
нити самостійне накладення арешту 
на банківський рахунок, виконавець 
першочергово має направити банку 
вимогу на отримання інформації про 
рахунок. Разом з тим, нещодавно 
НБУ прийняло Постанову № 18 від 
12.02.2021 р., яка вносить зміни до Пра-
вил зберігання, захисту, використання 

та розкриття банківської таємниці. 
Відповідні зміни суттєво спростили 
виконавцям процес пошуку і арешту 
рахунків боржників. Таким чином, на 
вимогу державних органів і виконавців 
банки відкриватимуть дані про рахунки 
клієнтів, які мають борги, номера таких 
рахунків та інформацію про наявні 
кошти. Отже, відтепер виконавці будуть 
арештовувати рахунки не тільки борж-
ників аліментів, а й усіх інших. Звертаю 
увагу, що у наказі Міністерства юстиції 
від 23.03.2021 р. № 1061/5 йдеться саме 
про автоматизований арешт коштів на 
рахунку, а не про їх автоматичне спи-
сання, адже це дві різні процедури.
Також треба згадати нещодавно підпи-
саний Президентом Закон №1320-IX, 
який сприятиме послабленню тиску 
на бізнес. Закон №1320-IX набирає 
чинності 27.04.2021 р. та забороняє 
органам місцевої виконавчої влади 
складати адміністративні протоколи за 
порушення законодавства про працю. 
До речі, законодавець встановив адмі-

ністративну відповідальність для поса-
дових осіб органів державного нагляду 
за винесення приписів, розпоряджень, 
податкових повідомлень-рішень, вимог 
та рішень про накладення фінансових 
стягнень, що скасовані в адміністра-
тивному чи судовому порядку. А тому, 
відповідні посадові особи будуть підхо-
дити більш серйозніше до виконання 
своїх посадових обов’язків. 
Закон України №1320-IX дає можли-
вість органам місцевого самовряду-
вання виступати з ініціативою щодо 
здійснення державної перевірки на 
підприємствах, що не перебувають 
у комунальній власності. 
Така ж перевірка може бути ініційова-
на щодо ФОП’ів, які використовують 
працю найманих працівників. Зокрема 
ЗУ №1320-IX вносить ряд змін до Ко-
дексу України про адміністративні пра-
вопорушення (далі – КУпАП). Відтепер 
за не допуск осіб центрального органу 
виконавчої влади, що реалізують дер-
жавну політику ØØØ  

experts’ society. Great honor for me 
is this nomination for the “Leader of 
Ukraine” for my leadership in manag-
ing the company and essential contri-
bution to the social-economic growth 
of Ukraine. I’m also proud of getting 
2nd prize in the National Award “The 
Best Female Ukrainian in the profession 
2020”. It motivates me and inspires me 
for future gains. 

 You have great experience in legal 
services. Who cooperates with the 
Incolanse? What are your customers? 
– The team of Incolanse sharps the 
saw constantly, and its profession-
alism grows with practice. We have 
been members of the Kyiv Chamber 
of Commerce for long years. We co-
operate with many members of the 
Chamber of Commerce of Ukraine. 
Every business must be aware of its 
market, competitors, marketing, tech-
nical section, legal backgrounds to stay 
efficient. Nowadays, there are many 

legal innovations, and they are multi-
plying. We are ready to lend a willing 
hand, as no success is possible without 
knowledge, without professional legal 
assistance. 

 How did the Incolanse team man-
age to survive the waves of quaran-
tine for the COVID-19 pandemic?
– Despite the challenges of quarantine 
restrictions, deep-felt by business both 
in Ukraine and throughout the world, 
we saw this period as a time to enhance 
our flexibility, to learn how to adapt 
our work process. The constant com-
munication with our clients enables us 
to resolve their matters promptly. We 
always stay connected. We shall go back 
from a weekend if there is a company 
seeking our help. 

 And now, what is of key impor-
tance for you personally? 
– The team. Incolanse is a well-orches-
trated team of experts: high-qualified 
practicing advocates, lawyers, auditors, 
business mediators, sea and port logistics 
professionals, international trade, and 
accounting. 
My colleagues never stop enhancing 
their expertise. The strongest result for 
us is the trust from our customers, 
confirmed by many years of my team’s 
cooperation with the most affluent 
companies in Ukraine. 

 Miss Olga, what businesses should 
pay attention to today? What chang-
es and innovations shall they expect 
in the nearest future? For exam-
ple, inspections by the state labor 
authority, penalties for labor law 
infringements? 
– In recent months, Verkhovna Rada of 
Ukraine, jointly with the President and 
the Government proposed and passed 
a range of initiatives relating to labor 
relations, inspecting business, tax chang-
es, etc. I would start from the neoteric 
order by the Ministry of Justice of 
23.03.2021 № 1061/5, enabling state 
and private enforcement officers to 
impose an automatic arrest on debt-

or’s funds on bank accounts. 
Under this Order, to impose arrest on 
the bank account independently, the 
enforcement officer shall first submit 
to a bank a demand to disclose the ac-
count information. At that, the NBU has 
recently approved a Ruling 
№ 18 of 12.02.2021. It amends the Rules 
on Bank Secret Preservation, Protec-
tion, Use, and Disclosure. The respective 
changes made the search and arrest of 
the debtors’ accounts much easier for 
the enforcement officers. Thus, on a 
state authority’s and an enforcement 
officer’s demand, the banks will disclose 
the details of accounts of their custom-
ers who have debts: their account num-
bers, details of funds available thereon. 
Hence, today, the enforcement officers 
shall arrest not only the funds of alimo-
ny debtors but all others. I emphasize 
that the Order by the Ministry of Justice 
of 23.03.2021 № 1061/5 enables the 
automatic arrest of the funds on the 
account, not automatic debiting thereof, 
as there are two different procedures. 
It’s also worth to mentioned Law 
№1320-IX, recently signed by the 
President to promote easing pressure 
on the business. Law №1320-IX comes 
into force on 27.04.2021 and prohibits 
the local executive bodies from making 
administrative protocols against labor 
laws infringement. By the way, the 
legislator has established an administra-
tive liability for the officers of the state 
bodies in charge of the state supervision 
on making prescriptions, orders, tax 
notifications-resolutions, demands, and 
resolutions to impose a financial penalty, 
in canceled in administrative or judicial 
procedure. Hence, the said persons shall 
treat their duties more seriously. 
The Law of Ukraine №1320-IX enables 
local self-government bodies to put for-
ward an initiative on a state inspection in 
the non-communal entities. 
A similar initiative may touch private 
entrepreneurs who involve the labor of 
employees. Namely, the Law of Ukraine 
№1320-IX brings a range of amend-
ments to the Code of Ukraine on 
Administrative Law ØØØ  



10 0 1  |  2021 INTERNATIONAL MAGAZIN 11

ІНТЕРВ ’Ю НОМЕРА TOP INTERVIEW     

з питань нагляду та контролю за додер-
жанням законодавства про працю, для 
здійснення відповідної перевірки, накла-
датимуть штраф у розмірі від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (або 850 – 1700 грн.).
У контексті прийнятого Закон України 
№1320-IX, треба згадати, що нещодав-
но Міністерство економіки оприлюдни-
ло для обговорення свій законопроєкт, 
яким пропонується змінити правила ін-
спектування та накладання штрафів за 
порушення законодавства про працю. 
Наприклад, за допуск працівника до 
роботи без належного оформлення 
або виплати зарплати без нарахування 
ЄСВ – каратиметься штрафом у розмірі 
15 мінімальних зарплат (або 90 тис. 
грн.) за кожного працівника, стосовно 
якого скоєно порушення (на сьогодні 
відповідний штраф становить 10 міні-
мальних зарплат або 60 тис. грн.). 
Доволі часто роботодавці недотриму-
ються вимог щодо надання відпусток. 
Згаданий законопроєкт пропонує 
штрафувати за відповідне порушен-
ня у розмірі 3-х мінімальної зарплат 
( або 18 тис. грн.). А за створення 
перешкод у разі проведення інспекцій-
ного відвідування з питань виявлення 
неоформлених працівників – штраф 
складатиме 50 мінімальних зарплат 
(або 300 тис. грн.) замість сьогоднішніх 
16 мінімальних зарплат (96 тис. грн.).
Також звертаю увагу бізнесу на За-
конопроект №5266 за авторством 
Уряду, який вносить низку про-
позицій щодо посилення захисту 
прав працівників. Документ більшою 
мірою спрямований на зміни у зако-
нодавстві про колективний договір. 
Законопроект №5266 не робить ко-
лективні договори обов’язковими для 
роботодавця, проте пропонує пошири-
ти вже існуючі галузеві угоди на кожне 
підприємство відповідного виду еконо-
мічної діяльності. Нагадаю, що галузеві 
угоди складаються та укладаються 
між трудовим колективом та робо-
тодавець. Сторони покладають один 
на одного ряд зобов’язань, у тому 
числі щодо оплати та умов праці, умов 
звільнення і т. ін . Зміст колективного 

договору обумовлює практично всі 
елементи трудових відносин між ро-
ботодавцем і працівниками. 
Зобов’язання укладати колективний 
договір регулюється ст.65 Господар-
ського кодексу України (далі – ГКУ). 
Натомість, у ст. 4 ГКУ зазначено, що 
ГКУ не регулює соціально-трудові 
відносини. Єдиною умовою укладення 
колективного договору є ініціатива 
однієї зі сторін, роботодавця або групи 
співробітників. Саме таку колізію ще 
належить вирішити законодавцю. 
Цікавою новелою Законопроекту 
№5266 є встановлення поняття «ма-
сове звільнення». Документ вводить 
поріг звільнень для підприємств з 
понад 300 працівників. Масовим 

звільненням на такому підприємстві 
вважатиметься звільнення більше 30 
людей. Разом з тим, не вважаються 
масовими звільненнями ті звільнен-
ня, які викликані закінченням терміну 
трудового договору.
Ще однією законодавчою ініціативою, 
яка спонукатиме бізнес до створення 
нових робочих місць та офіційного 
оформлення працівників є Законо-
проект № 5262. Законопроектом 
пропонується внести зміни до ЗУ 
«Про зайнятість населення». Ні для 
кого не є таємницею, що в країні існує 
величезна проблема з неофіційними 
оформленням на роботу. Документ 
пропонує частково відшкодувати 
роботодавцям суми зарплати праців-
ників, яких вони прийняли на роботу 
з числа зареєстрованих як безробітні 
відповідно до ЗУ «Про зайнятість насе-
лення». Таким чином, протягом 3-х мі-
сяців територіальні органи Міністерства 

економіки відшкодовуватимуть 20% 
заробітної плати за таких осіб, та 30% 
зарплати за осіб, яким не виповнило-
ся 25 років.
Не можу оминути й процес діджита-
лізації державних послуг. Після при-
йняття Законопроєкту №4355, який 
прирівнює електронні документи 
до паперових і пластикових Україна 
стала першою країною у світі, яка уза-
конила е-паспорт громадянина. Це від-
криває великий спектр можливостей 
для бізнесу та сприятиме впроваджен-
ня paper less. При paper less державні 
органи не зможуть вимагати від бізнесу 
паперових документів, якщо інформація 
вже є в електронних реєстрах. 
У нагоді підприємцям може стати й 
сервіс отримання ліцензій на деякі види 
діяльності у додатку «Дія». За спри-
янням Уряду з 01.05.2021 р. розпочато 
відповідний експеримент, який трива-
тиме до 31.12.2023 р. Спочатку будуть 
доступні 10 видів найпопулярніших 
ліцензій, серед яких ліцензії на роздріб-
ну торгівлю алкогольними напоями, 
тютюновими виробами, пальним.
Підсумовуючи вищезазначені законо-
давчі ініціативи, можна підкреслити 
намагання держави сприяти покра-
щенню бізнес клімату в країні. 
Як би ми не хотіли згадувати про сві-
тову пандемію «Covid-19», та нажаль, 
вона все ж є і нікуди не поділась. 
Карантинні обмеження вносять свої 
корективи у повсякденне життя, до 
яких вітчизняний бізнес вимушений 
пристосовуватись. Без грамотної та 
виваженої підтримки з боку держави 
бізнесу буде непереливки. Вочевидь, 
що для того щоб наздогнати показни-
ки докризового періоду, бізнесу може 
знадобитись декілька років, і це за 
умови, що епідеміологічна ситуація 
буде сприятливою. Проте, я налаш-
тована оптимістично, адже у довго-
строковій перспективі саме оптимісти 
змінюють світ. Саме тому, незважаючи 
на всі виклики сьогодення юридич-
на компанія «Інколанс», продовжує 
всебічну підтримку та захист інтересів 
наших клієнтів. 

 Пані Ольго, дякуємо за інтерв’ю.

Infringements (hereinafter – CUALI). 
From now on, if a company denies 
access for representatives of a central 
executive authority in charge of control 
and supervision over fulfillment of the 
state labor laws, who intend to make 
an inspection, a penalty will range from 
50 to 100 tax-exempt minimum incomes 
(850 to 1700 UAH). 
Within the context of the Law of Ukraine 
№1320-IX, it stands to mention that 
the Ministry of Economy has recently 
published for the discussion a project of 
the law to change the rules of making 
inspections and imposing penalties for 
labor law infringements. 
For instance, if a person works without 
formal employment, or if an employer 
fails to pay the Unified social contribution 
for the employee, the penalty shall equal 
15 minimal salaries (i.e. 90 thousand UAH) 
for every such person, while now it makes 
10 minimal salaries (i.e. 60 thousand UAH). 
Employers quite often neglect the law 
regarding vacations. The mentioned pro-
ject of the law offers to punish it with 
a penalty equal to 3 minimal salaries (i.e. 
18 thousand UAH). And a fine for mak-
ing hindrances to an inspection to reveal 
inappropriately registered employees 
shall be 50 minimum salaries (i.e. 300 
thousand UAH) instead of today’s 16 
minimal salaries (96 thousand UAH). 
I would also pay attention to the Project 
of Law №5266, where the Govern-
ment makes a range of propositions 
to enhance the protection of the rights 
of employees. This document mostly 
relates to the changes to the law of a 
collective contract. The Project of the 
Law doesn’t make collective agreements 
compulsory for an employer. It proposes 
to extend the already existing contracts 
in the spheres to each enterprise with the 
respective kind of business activity. These 
are agreements concluded between the 
labor team and the employer. Its parties 
impose a range of liabilities on each other, 
among them: regards remuneration, work 
and dismissal conditions, etc. The content 
of a collective contract governs almost 
all elements of labor relations between 
employers and employees. 

A collective contract conclusion is com-
pulsory under Article 65 of the Econom-
ic Code of Ukraine (hereinafter – ECU). 
Instead, Article 4 ECU states that ECU 
does not regulate social-labor relations. 
The only condition for making a collec-
tive contract is an initiative of any party, 
the employer of the group of employ-
ees. Such is the collision for the legisla-
tive bodies to resolve. 

Interesting is an innovation in the Project 
of Law №5266 is a notion of mass dis-
missal established therein. This document 
introduces the edge of dismissals for 
companies with over 300 employees. 
For such a company, a mass dismissal 
shall be a dismissal of over 30 persons. 
Meanwhile, dismissals due to labor con-
tracts’ expiration shall not be considered 
mass. 
The Project of Law № 5262 to amend 
the Law of Ukraine “On Employment 
of the Population” is another legal 
initiative to stimulate businesses to create 
working places and officially onboard 
their employees. It’s not a secret, that 
unofficial employment is a problem in 
our country. This document proposes to 
repay the employer a part of the salaries 
of those, who had been registered as 
unemployed under the Law of Ukraine 
“On Employment of Population” before 
the employment. Thus, during 3 months, 
territorial bodies of the Ministry of 
Economy shall repay 20% of the salary 
of such persons, and 30% of salary for 
employees under 25 years old. 
I can’t ignore the digitalization of state 
services. After passing the Project of 

Law №4355, which equated electron-
ic documents to paper and plastic 
ones, Ukraine has become the first state 
in the world with a legal e-passport 
of a citizen. It opens a wide range of 
options for business and promotes the 
implementation of paperless processes. 
With the paperless, state bodies shall 
not demand documents on paper, 
if the information in question is present 
in electronic registers. 
Helpful for businesspersons shall be a 
service of licensing some activities in Diia 
application. Under the auspices of the 
Government, the respective experiment 
started on 01.05.2021. It will last will 
31.12.2023. The project will start with the 
top-10 the most popular licenses, among 
them – for retail trade in alcohol, tobac-
co, fuel. 
Summarizing the mentioned initiatives, 
it’s possible to see the efforts of the 
state to improve the business climate in 
the country. 
Whether we want or don’t want to for-
get about the world pandemic Covid-19, 
it remains and hasn’t gone. The quaran-
tine brings restrictions to our everyday 
life, and business has to adapt. Without 
competent and reasonable support 
from the state, the businesspersons will 
be in trouble. It may take several years 
for businesses to reach the pre-crisis 
level, even if the epidemic situation gets 
better. Although I’, optimistic, because 
in a long-term perspective, the optimists 
are those who change the world. That’s 
why, despite the challenges of today, 
the Incolanse legal company proceeds 
with comprehensive support and protec-
tion to its customers. 

 Ms. Olha, thank you for the inter-
view.

Після  прийняття 
Законопроєкту №4355, 
який прирівнює електронні 
документи до паперових 
і пластикових Україна 
стала першою країною 
у світі, яка узаконила 
е-паспорт громадянина

After passing the Project 
of Law №4355,  
which equated electronic 
documents to paper  
and plastic ones,  
Ukraine has become  
the first state in the world 
with a legal e-passport  
of a citizen

www.incolanse.com
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– Так, певна підготовка до 
ринку, який стартує у липні, 
ведеться, – говорить Юрій. 
– По ринку землі створю-
ються маркет-плейс, деякі 
групи створюють клуби, 
у яких намагаються заціка-
вити операторів капіталів 
інвестиціями в землю. Є 
третя аудиторія, яка ство-
рює земельну платформу. 
Великий капітал з цікавістю 
дивиться у цей бік, хоча ще 
не розуміє, яким чином він 
може взяти участь у ринку 
після 2024 року, коли від-
криється великий ринок. 

 Як це? Немає розумін-
ня, що робити з 10 000 
гектарами, але є розу-
міння, що робити зі 100 
гектарами?
– Це зрозуміле питання. 
Адже треба, щоб хтось керу-
вав цими активами. Візьме-
мо середньостатистичного 
забезпеченого суб’єкта, який 
має від 100 до 200 тисяч 
доларів. Якщо на Півдні, 

то 100 гектарів коштуватиме 
близько 100 000 доларів, в 
кукурудзяно-соєвому пасі 
це коштуватиме 200 тисяч 
доларів. Ця особа має осно-
вну зайнятість і не має змоги 
відволікатися на управління 
своєю інвестицією, тобто, 
потрібні люди, які б цим ке-
рували. Ми роздумуємо теж 
над цими сервісами. Для ін-
вестора, який не збирається 

сам обробляти свою землю, 
потрібно знайти орендаря, 
який буде чітко виконувати 
зобов’язання, потрібно вести 
перемовини з фермером… 
Тим більше, що ринків в 
перспективі буде три. Пер-
шим буде ринок піщинок, 
ділянок по одному паю у 
два гектари, потім він буде 
переростати в ринок каменів 
по сто гектарів, і потім – 

– Yes, some preparation for the mar-
ket, which will start in July, is held, – 
Iurii says. – Market places are being 
created for the land market deals, 
also some groups are founding clubs 
in which are trying to attract capi-
tal managers for land investments. 
There is a third audience that creates 
the land platform. The big capital is 
looking in this direction with interest, 
but it has not understood yet, how it 
will be able to participate in the mar-
ket after 2024 when the big market 
opens. 

 How is it? No understanding of 
what to do with 10,000 hectares, 
but there is an understanding of 
what to do with  
100 hectares? 
– This is a clear question. After 
all, someone has to manage these 
assets. Let us take the average 
well-off individual, who has from 
100,000 to 200,000 dollars. If in the 
south, 100 hectares will cost about 
100,000 dollars, in corn-soybean 
belt – it will be 200,000 dollars. 
This person has the main employment 
and cannot be distracted to manage 
his investment, that is, we need peo-
ple to manage it. 
We are also thinking about these ser-
vices. An investor who is not going to 
cultivate his own land needs to find 

a tenant who will clearly fulfil the ob-
ligations, negotiate with the farmer… 
Moreover, there will be three markets 
in the future. The first will be the 
market of sand grains which will be 
2 hectares per one share, then it will 
grow into the market of stones which 
will be 100 hectares, and then – into 
the market of blocks which will be 
1,000 and more hectares. 
When the stone market turns into 
a block market, it will be interesting 
for big capital. These will be citi-
zens of Ukraine who will be able to 
buy land or enter large investment 
projects. However, they will need to 
know from whom to buy this land. 
And the land should be consolidated. 
Because it is much easier to manage 
consolidated land, but its cost and 
rent will also be higher. Therefore, 
it will be necessary to consolidate 
the land purchased by the investor 
at retail, and this is also a long pro-
cess, as it is connected with a long-
term lease. However, in the end, it will 
give some capital gain, the land can 
rise in price without any operations, 
simply because of the consolidation 
factor effects. 

 However, will it be possible 
to consolidate land for sale?  
Moldova’s experience shows that 
this is a stumbling block – ØØØ  

ПИТАННЯ 
ПРО ЗЕМЛЮ  
ВСЕРЙОЗ 
І НАДОВГО

ЮРІЙ ДЯЧУК
CEO Інвестиційної 
компанії INTELEVRAZ, 
член Київської 
торгово-промислової 
палати

IURII DIACHUK
CEO of the Investment 
Company INTELEVRAZ, 
member of the Kyiv 
Chamber of Commerce 
and Industry

РИНОК ЗЕМЛІ ТУРБУЄ ВСІХ, ЯК ТУРБУЄ ВСІХ ЯВИЩЕ, 
ЯКОГО НІХТО НЕ БАЧИВ І НІХТО НЕ ЗНАЄ НІЧОГО 
ПРО НЬОГО ДОСТЕМЕННО. ЯК У ФІЛЬМІ ЖАХІВ. ПОКИ 
ЖАХ НЕ З’ЯВИВСЯ НА ЕКРАНІ, ВСІ ЗАВМИРАЮТЬ 
І ТРУСЯТЬСЯ. ОТ КОЛИ ВЖЕ ВСЕ ВИДНО, ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, 
БОЯТИСЯ НІЧОГО. ПРО РИНОК ЗЕМЛІ, ВЕЛИКИЙ 
І ЖАХЛИВИЙ, ЯКИЙ НАСУВАЄТЬСЯ НЕВІДВОРОТНО, 
ГОВОРИМО ІЗ СЕО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ INTELEVRAZ, 
АНАЛІТИКОМ РИНКУ ЮРІЄМ ДЯЧУКОМ 

у ринок брил по тисячі й 
більше гектарів. І от коли 
ринок каменів буде перехо-
дити у ринок брил, це вже 
буде цікаво для великого 
капіталу. Це будуть грома-
дяни України, які зможуть 
купувати масиви землі або 
заходити у великі інвести-
ційні проекти. Але їм треба 
буде знати, у кого скупову-
вати цю землю. ØØØ 

THE QUESTION OF LAND 
SERIOUSLY AND FOR 
A LONG TIME
EVERYONE WORRIES ABOUT THE LAND MARKET AS EVERYBODY WORRIES 
ABOUT A PHENOMENON THAT NO ONE HAS SEEN AND NO ONE KNOWS 
ANYTHING ABOUT IT FOR SURE. AS IN A HORROR MOVIE. EVERYONE 
FREEZES AND SHAKES UNTIL THE HORROR APPEARS ON THE SCREEN. 
BUT WHEN EVERYTHING IS VISIBLE, IT TURNS OUT THAT THERE  
IS NOTHING TO FEAR. WE ARE TALKING ABOUT THE LAND MARKET,  
GREAT AND TERRIBLE, WHICH IS INEVITABLY APPROACHING,  
WITH THE CEO OF THE INVESTMENT COMPANY INTELEVRAZ,  
IURII DIACHUK

Найважливішим 
є питання 
консолідації 
земель  
в рамках  
одного поля

The most 
important  
issue is the 
consolidation  
of land within 
one field
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І земля повинна бути консо-
лідована. Тому що керувати 
консолідованою землею наба-
гато легше, але і вартість її, 
і оренда також будуть вищими 
 за вартістю. Тому треба буде 
консолідувати куплену інвес-
тором вроздріб землю, і це 
теж тривалий процес, оскіль-
ки пов’язаний з довготрива-
лою орендою. Але в підсумку 
це дасть певний capital gane, 
земля може подорожчати без 
будь-яких операцій, просто 
на факторі консолідації.

 Але чи можливо буде 
консолідувати землю для 
продажу? Досвід Молдо-
ви показує, що це камінь 
спотикання, і за 30 років 
там не вдалося подола-
ти впертість власників 
«піщинок», і найбільше 
землеволодіння там не 
перевищує 500 га…
– Я передбачаю створення 
ринку спекулянтів в Укра-
їні, які будуть скуповувати 
першими і потім консоліду-
ватимуть ділянки. Так, хтось 
продає, а хтось не продає 
свою землю, але це кон-
сервативний ринок, це по-
вільний процес. Відсоток 
дохідності по інвестиціях 
у землю не буде надто 
високим. Через те, що ринок 
новий, зростання цін буде, 
але не в тих масштабах, у 
яких більшість гравців очікує. 
Треба усвідомлювати, що 
на початковому етапі ми 
будемо працювати тільки 
з українським капіталом. 
Ціни оренди в Україні вже 
підтягнулися до французь-
ких, але у нас немає дотацій. 
Український фермер через 
це заробляє менше, ніж у 
Франції, але його рятує те, 
що землі у нього більше, 
на об’ємі він заробляє те, 

що французам дає дотація 
на гектар. Якщо ситуація 
з пониженням дохідності 
традиційних галузей еконо-
міки триватиме, інтерес до 
землі буде не лише за 15% 
дохідності, як це є в Україні, 
а навіть і за 5% дохідності. 
Тому що земля – актив, 
який люди сприймають 
психологічно: «я маю певну 
ділянку землі, вона нерухо-
ма і вічна». Чому в Україні 
інвестують у квартири? 
Адже якщо тут дохідність 
становить 5%, це вважається 
добре і вигідно. Так і земля. 
Головне питання – ким вона 
управляється і як. Тут ми мо-
жемо допомогти, знайти для 

землі господаря, правильно 
оформити договори оренди, 
відпрацювати бізнес-модель.

 Це маркетингові та 
психологічні передумови 
ринку. А якого законо-
давства бракує для його 
повноцінного старту?
– У нас багато важливих 
питань в законодавстві трак-
товано двозначно. Мені зда-
ється, найважливішим є для 
майбутніх операторів ринку 
питання консолідації земель 
в рамках одного поля. І тре-
ба спростити систему обміну. 
Ці норми існують, але вони 
розраховані на виробництво 
та використання землі, а тре-

ба адаптувати 
їх під потреби 
покупців та 
продавців землі. 
Дуже допомогло б 
інвесторам пере-
ведення угод купів-
лі-продажу землі в онлайн. 
Я передбачаю надмірне 
навантаження на нотаріу-
сів, це може бути вузьким 
місцем. Є люди, які хочуть 
продати, і є люди, які хочуть 
купити, зараз це переваж-
но ті, хто землю обробляє. 
Близько 6% всіх угод орен-
ди закінчуються у 2021 році. 
І з-поміж них – точно ті, хто 
вже прийняв рішення про-
дати свій пай. Вони прагнуть 

in 30 years there has not been pos-
sible to overcome the stubbornness 
of the owners of “grains of sand”, 
and the largest land ownership 
there does not exceed 500 hectares… 
– I envisage the creation of a market 
of speculators in Ukraine, who will buy 
first and then consolidate the plots. 
Yes, some are selling and some are not 
selling their land, but this is a conserva-
tive market, this is a slow process. 
The rate of return on land investment 
will not be too high. Because the 
market is new, prices will rise, but not 
on the scale that most players expect. 
It needs to realize that at the initial 
stage we will work only with the local 
Ukrainian capital. 
Rental prices in Ukraine have already 

risen to the French, but we 
have no dotation. 

As a result, 
the 

Ukrain-
ian farmer 

earns less 
than in France, 

but he is saved by the 
fact that he has more land.

On the volume, he earns what the 
French give a subsidy per hectare. 
If the situation with the decline in the 
profitability of the traditional sectors of 
the economy continues, interest in land 
will be not only for 15% yield, as it usu-
ally is in Ukraine, but even in case of 
5% yield. Because the land is an asset 

that people perceive psychologically: 
“I have a certain plot of land, it is mo-
tionless and eternal“.
Why does a lot of people invest in flats 
in Ukraine? After all, if the yield is 5%, 
it is considered good and profitable. 
So is the land plots. The main questions 
are who manages it and how. Here we 
can help, find a tenant for the land, 
properly draw up leases, work out 
a business model. 

 These are marketing and psycho-
logical market preconditions. And 
what legislation is missing for its 
full start? 
– We have many important issues in 
the legislation interpreted ambiguously. 
It seems to me that the most important 
issue for the future market operators 
is the consolidation of land within one 
field. And the exchange system shall 
be simplified. These norms exist, but 
they are designed for production and 
land using, but they should be adapt-
ed to the needs of buyers and sellers 
of land. It would be really helpful for 
investors to transfer land purchase and 
sale agreements online. I predict an 
excessive burden on notaries, this can 
be a bottleneck. There are people who 
want to sell, and there are people who 
want to buy, now it’s mostly those 
who cultivate the land. Almost 6% of 
all leases expire in 2021. And among 
them exactly those who have already 
decided to sell their shares. They want 
the highest price, but their expectations 
will not be met. According to our esti-
mates, about half of this 6% are those 
who will enter the market in July.

The conversation was led by 
Iurii Honcharenko 

найвищої ціни, і їх очікування 
не будуть задоволені. За на-
шими оцінками, близько 
половини з цих 6% – це ті, 
хто у липні вийде на ринок.

Бесіду вів  
Юрій Гончаренко www.intelevraz.com.ua

The Сompany’s 
mission is 
to attract 
investments 
in Ukraine

По ринку землі 
створюються 
маркет-плейс, 
деякі групи 
створюють 
клуби, у яких 
намагаються 
зацікавити 
операторів 
капіталів 
інвестиціями 
в землю

Market places are 
being created for 
the land market 
deals, also some 
groups are 
founding clubs 
in which are trying 
to attract capital 
managers for land 
investments
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Окрім організації стендів, наша компа-
нія постійно влаштовує для учасників 
різні семінари та ділові зустрічі, щоб 

створити для них додану вартість. Нам важ-
лива не лише участь компаній, але й певний 
результат. Сьогодні участь у виставках, ділових 
місіях, освітніх семінарах з розширення експорту 
є дуже поширеними явищами, проте п’ять років 
тому це було рідкістю. Компанії були обереж-
ними та підозріло ставилися до участі у таких 
заходах.

 Які у «Центра підтримки експорту» на-
прямки діяльності?
– Якщо коротко, це перш за все організація 
колективних виставкових стендів; аналітична 
підтримка експортної діяльності з точки зору 
дослідження ринку; освітні програми з метою 
підвищення обізнаності компаній та їх візія щодо 
своїх експортних можливостей. Ми працюємо 
для того, щоб просувати Україну як державу, 
яка здатна експортувати високоякісну про-
дукцію. Нашою основною метою є збільшення 
кількості компаній, які беруть участь у міжна-
родних виставках, що у результаті призведе 
до збільшення обсягів експортних продажів 
і дозволить Україні завоювати свою частку на 
світовому ринку. 

 На яких виробників розрахована Ваша 
допомога? На великі компанії чи середній, 
малий бізнес?
– Виставки є необхідним інструментом для 
комунікації компанії зі світом незалежно від її 
розміру, тому ми раді бачити на наших колек-
тивних стендах бізнес будь-якої класифікації. 

АДРЕСА «ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ 
КТПП» ВЖЕ ДОБРЕ ЗНАНА У КОЛАХ 
ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ-ЕКСПОРТЕРІВ. 
«ЦЕНТР» ПОНАД П’ЯТЬ РОКІВ ПРАЦЮЄ 
У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК 
ТА ЕКСПОРТНОГО КОНСАЛТИНГУ.  
«САМЕ МИ ПЕРШИМИ РОЗПОЧАЛИ 
ОРГАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПАВІЛЬЙОНІВ НА РІЗНИХ ВИСТАВКАХ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ. НАЙБІЛЬШИМИ 
І НАЙВІДОМІШИМИ ПРОЕКТАМИ Є СТЕНДИ 
НА GULFOOD (ОАЕ), ANUGA (НІМЕЧЧИНА), 
SIAL (ПАРИЖ) І ЦЕ ЩЕ НЕ ПОВНИЙ 
СПИСОК», – РОЗПОВІДАЄ ЙОГО КЕРІВНИК 
ІРИНА ЗЕЛЕНІНА 

Питання лише у готовності малого бізнесу. Але 
у цьому ми теж можемо йому допомогти. Адже 
удосконалення навичок і компетенцій підпри-
ємств, зокрема, малих та середніх, є необхідною 
умовою для їх участі в міжнародній торгівлі.

 Що нині вигідніше робити українським 
екпортерам – просувати свою продукцію 
через трейдерів чи шукати прямі контакти? 
І як «Центр» у цьому зв’язку сприяє? 
– Думаю, варто починати свою діяльність із 
трейдерів, але намагатися з часом виходити 
на прямі поставки до мереж або профільних 
дистриб’юторів. З нашого досвіду можу сказати, 
що кількість імпортерів, зацікавлених у прямих 
контактах з українськими виробниками, зростає 
з року в рік. 

 Що зараз відбувається взагалі із про-
моцією українських експортерів у розрізі 
їх участі у міжнародних виставках?
– В епоху «ковідної» реальності дуже важко 
прогнозувати, які офлайн події нас очікують 
найближчим часом. Проте попри наявні техно-
логічні можливості проведення онлайн виставок, 
успішне майбутнє офлайн виставок є безсумнів-
ним – вони абсолютно не втратили своєї ваги 
та актуальності, принаймні у продовольчому 
секторі.
Минулий, 2020 рік, та нинішній, 2021, ми 
проводимо у режимі вимушеної віртуалізації 
спілкування, але вже очевидно, що повноцінно 
замінити офлайн події віртуальними не можна. 
Ми маємо досвід роботи з різними форматами 
виставкових заходів і можемо стверджувати, 
що онлайн формат, не дивлячись на його 
користь, не дає потенційному споживачеві 
можливості наживо побачити і оцінити ключо-
ві споживчі параметри продукції, такі як вага, 
розмір, загальний масштаб, вид, запах та інші 
важливі характеристики.
Для того, щоб компанія-виробник зберігали 
свої ринкові позиції, вона має використову-
вати всі доступні можливості для промоції 
– онлайн-платформи, бізнес місії, виставки, 
офлайн заходи, ділові візити. 

 До яких подій «Центр» зараз готується?
– Ми з нетерпінням чекаємо на такі потуж-
ні офлайн виставки як ANUGA 2021, Gulfood 
Manufacturing 2021 та вже розпочинаємо підго-
товку до Gulfood 2022 та SIAL (Париж) 2022. 
Хочу також звернути увагу на можливості ØØØ 

In addition to organizing stands, 
our company constantly organiz-
es various seminars and business 

meetings for participants to create 
added value for them. Not only 
the participation of companies is 
important to us, but also a certain 
result. Today, participation in exhibi-
tions, business missions, educational 
seminars on export expansion is very 
common, but five years ago it was 
rare. Companies were cautious and 
suspicious of participating in such 
events.

 What are the activities of the 
Export Promotion Center KTPP?
– In short, it is primarily the organi-
zation of collective exhibition stands; 
analytical support of export activity 
from the point of view of market 
research; educational programs to 
raise awareness of companies and 
their vision of their export opportuni-
ties. We work to promote Ukraine as 
a country capable of exporting high 
quality products.
Our main goal is to increase the 
number of companies participating 
in international exhibitions, which in 
turn will increase export sales and 
allow Ukraine to gain its share in the 

world market.

 Which manufacturers is your 
help intended for? For large 
companies or medium, small 
businesses?
– Exhibitions are a necessary tool 
for the company’s communication 
with the world, regardless of its size, 
so we are glad to see business of 
any classification on our collective 
stands. The only question is the 
readiness of small businesses. But 
we can also help him in this. After 
all, improving the skills and compe-
tencies of enterprises, in particular, 
small and medium-sized enterprises, 
is a necessary condition for their 
participation in international trade.

 What is more profitable 
for Ukrainian exporters to do 
now – to promote their products 
through traders or to look for  
direct contacts? And how does 
the Center contribute to this?
– I think it is worth starting your 
business with traders, but try to 
eventually go to direct deliveries to 
networks or specialized distributors. 
From our experience, I can say that 
the number of importers ØØØ  

IRYNA ZELENINA: 
DOMESTIC COMPANIES CAN 
BE TREND-SETTERS AND 
LEADERS IN INNOVATION
THE ADDRESS OF THE EXPORT PROMOTION CENTER KCCI  
IS ALREADY WELL KNOWN AMONG DOMESTIC EXPORTING COMPANIES. 
THE CENTER HAS BEEN WORKING IN THE FIELD OF INTERNATIONAL 
EXHIBITIONS AND EXPORT CONSULTING FOR MORE THAN FIVE YEARS. 
“WE WERE THE FIRST TO START ORGANIZING UKRAINIAN NATIONAL 
PAVILIONS AT VARIOUS EXHIBITIONS AROUND THE WORLD. THE BIGGEST 
AND MOST FAMOUS PROJECTS ARE STANDS AT GULFOOD (UAE), 
ANUGA (GERMANY), SIAL (PARIS) AND THIS IS NOT  
A COMPLETE LIST, ”SAYS ITS HEAD IRINA ZELENINA

ІРИНА ЗЕЛЕНІНА:  
«ВІТЧИЗНЯНІ КОМПАНІЇ 
МОЖУТЬ ФОРМУВАТИ 
ТРЕНДИ І БУТИ ЛІДЕРАМИ 
В ІННОВАЦІЙНОСТІ»
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interested in direct contacts 
with Ukrainian producers is 
growing from year to year.

 What is happening 
now with the promotion 
of Ukrainian exporters in 
terms of their participation 
in international exhibitions?
– In the era of “covid” reality, 
it is very difficult to predict 
what offline events await us 
in the near future. Howev-
er, despite the technological 
possibilities of holding online 
exhibitions, the successful 
future of offline exhibitions is 
certain – they have not lost 
their weight and relevance, at 
least in the food sector.

The past, 2020, and the 
current, 2021, we spend in the 
mode of forced virtualization 
of communication, but it is 
already obvious that it is im-
possible to fully replace offline 
events with virtual ones. We 
have experience with various 
formats of exhibition events 
and can say that the online 
format, despite its benefits, 
does not give potential con-
sumers the opportunity to see 
live and evaluate key consum-
er parameters of products 

such as weight, size, overall 
scale, appearance, smell and 
other important characteristics.
In order for the manufacturer 
to maintain its market position, 
it must use all available oppor-
tunities for promotion – online 
platforms, business missions, 
exhibitions, offline events, 
business visits.

 What events is the 
Center preparing for now?
– We are looking forward 
to such powerful offline 
exhibitions as ANUGA 2021, 
Gulfood Manufacturing 
2021 and are already starting 
preparations for Gulfood 2022 
and SIAL (Paris) 2022.

I also want to draw attention 
to the possibility of promo-
tions of Ukrainian exporters 
in special catalogs that are 
being prepared for exhibitions. 
And this year, the Center is 
launching an online catalog 
of Ukrainian exporters, www.
tradewithukraine.com, a test 
version of which was present-
ed to the food industry at the 
Gulfood exhibition in February.

 Gulfood 2021 in Dubai, in 
February this year became 

the first major live trade 
event since the beginning 
of the “kovid” pandemic 
and the only place where 
you could communicate 
directly with global suppli-
ers. What conclusions were 
drawn after participating in 
it? What opportunities did 
the Ukrainian companies 
participating in the exhibi-
tion see?
– Gulfood 2021 has gathered 
2,500 exhibitors from 85 
countries. Ukrainian companies 
that came with us had the 
opportunity to hold more than 
5,000 meetings with potential 
customers and, according to 
preliminary estimates, a quar-
ter of these contacts have 
real prospects to end with 
the signing of contracts for 
the supply of products. Such 
interest on the part of foreign 
buyers is the result of the 
hard work of exporters, and 
for us it is a cause for pride.
Unexpected guests of our 
#TradewithUkraine stand this 
year were senior UAE offi-
cials – UAE Minister of Food 
Security Maryam Al Mhairi 
and UAE Deputy Minister of 
Economy for International 
Trade and Industry Abdullah 
Al Saleh. The UAE is extreme-
ly interested in importing 
Ukrainian food.
It is nice to note that over 
the past 8 years the level of 
self-presentation and compet-
itiveness of Ukrainian compa-
nies has grown significantly, 
and the portfolio of products 
of the collective stand has 
become really diverse – from 
the usual sunflower oil to 
organic sauces or ice cream.
Domestic companies not only 
offer a quality product, but 
can shape trends and be 
leaders in innovation. They 

are already forming and are 
already leaders. This year, 
three Ukrainian companies 
were recognized at the 
Gulfood Innovations Awards. 
Among them: Chumak and 
TERRA FOOD International, 
which became finalists in the 
categories “Best packaging 
design impact” and “Most 
innovative health & wellness 
product”, respectively, and 
Ovostar Union won in the 
category “Most innovative 
frozen or chilled food”.

 In what direction does 
the Center carry out edu-
cational activities?
– It is known that the inter-
nationalization of business, 
the global business space 
require new knowledge, new 
technologies, a new culture 
of doing business, immersion 
in the international business 
environment and constant 
readiness to learn. This year, 
for the first time in the history 
of Ukrainian exports, the Expo 
Profi: Agrifood program was 
created for companies that 
are looking for opportunities 
to increase sales or do not 
know where to start participat-
ing in exhibitions. This is a great 
opportunity for companies to 
get a practical set of tech-
niques and tools for effective 
participation in online and 
offline exhibitions. Expo Profi: 
Agrifood is a comprehen-
sive interactive program with 
lectures, workshops, assign-
ments, individual consultations 
and feedback from mentors. 
In addition, course participants 
will be fully immersed in the 
process through exhibition 
simulations. The project was 
made possible by the USAID 
Agricultural and Rural Develop-
ment Program – AGRO.

промоцій українських експортерів у 
спеціальних каталогах, які готуються до 
виставок. А цього року «Центр» запо-
чатковує онлайн каталог українських 
експортерів «tradewithukraine.com», 
тестова версія якого була представлена 
для харчової промисловості на виставці 
Gulfood у лютому. 

 Gulfood 2021 у Дубаї, у лютому 
цього року стала першим великим 
торговим заходом у живому форматі 
з моменту початку пандемії «ковід» 
та єдиним місцем, де можна було 
безпосередньо поспілкуватися зі сві-
товими постачальниками. Які висно-
вки було зроблено після участі у ній? 
Які можливості побачили українські 
компанії – учасники виставки? 
–Gulfood 2021 зібрала 2500 експонентів 
із 85 країн світу. Українські компанії, які 
приїхали з нами, мали змогу провести 
понад 5 тисяч зустрічей з потенційними 
клієнтами і, за попередніми оцінками, 
чверть з цих контактів мають реальні 
перспективи завершитися підписан-
ням контрактів на поставку продукції. 
Така зацікавленість з боку іноземних 
байєрів – це результат наполегливої 
роботи експортерів, а для нас – при-
від для гордості.
Цього року неочікуваними гостями 
нашого стенду #TradewithUkraine стали 
вищі посадові особи ОАЕ – Міністр з 
продовольчої безпеки ОАЕ Мар’ям Аль 
Мхейрі та заступник Міністра економіки 
ОАЕ з питань міжнародної торгівлі та 
промисловості Абдула Аль Салех. ОАЕ 
надзвичайно зацікавлені в імпорті укра-
їнських продуктів харчування.
Приємно констатувати, що за остан-
ні 8 років рівень самопрезентації та 
конкурентоспроможності українських 
компаній помітно зріс, а портфель 
продукції колективного стенду став 
дійсно різноманітним – від вже звичної 
соняшникової олії до органічних соусів 
чи морозива.
Вітчизняні компанії не тільки пропонують 
якісний продукт, але можуть формувати 
тренди і бути лідерами в інноваційності. 
Вже формують і вже є лідерами. Цього 
року три українські компанії здобули 

визнання на премії Gulfood Innovations. 
Серед них: компанія «Чумак» та TERRA 
FOOD International, які cтали фіналістами 
у категоріях “Best packaging design impact” 
та “Most innovative health&wellness 
product” відповідно, а Ovostar Union здо-
був перемогу у категорії “Most innovative 
frozen or chilled food”. 

 У якому напрямку «Центр» здійс-
нює освітню діяльність? 
–Відомо, що інтернаціоналізація 
бізнесу, глобальний діловий простір 
вимагають нових знань, нових техно-
логій, нової культури ведення бізнесу, 
занурення в міжнародне бізнес-се-
редовище та постійної готовності до 
навчання. Цього року вперше в історії 
українського експорту, для компаній, 
які шукають можливості підвищення 
обсягів продажів чи не знають з чого 
розпочати участь у виставках, було 

створено програму Expo Profi: Agrifood. 
Це чудова можливість для компаній 
отримати практичний набір методик та 
інструментів для результативної участі в 
онлайн та офлайн виставках. Expo Profi: 
Agrifood – це комплексна інтерактивна 
програма з лекціями, практичними се-
мінарами, завданнями, індивідуальни-
ми консультаціями та зворотнім зв’яз-
ком від менторів. Окрім того, учасників 
курсу чекатиме повноцінне занурення 
у процес через виставкові симуляції. 
Реалізація проєкту стала можливою 
завдяки «Програмі USAID з аграрного і 
сільського розвитку – АГРО». 

Gulfood 2021 зібрала  
2500 експонентів  
із 85 країн світу. 
Українські компанії  
мали змогу провести 
понад 5 тисяч зустрічей  
з потенційними клієнтами

Gulfood 2021 has 
gathered 2,500 
exhibitors from  
85 countries. 
Ukrainian companies 
that came with us 
had the opportunity 
to hold more  
than 5,000 
meetings with 
potential  
customers
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Наша унікальність у 
тому, що всі рецеп-
тури й різновиди 

продукції ми розробляємо 
з огляду на потреби, бажан-
ня та вподобання наших 
споживачів, – розповідає 
нам генеральний директор 
ТОВ «Фірма «Фавор» Раїса 
МИХАЙЛОВА. – Ми взяли за 
основу своєї роботи принцип 
вивчення, того, що хоче наш 
споживач: смакові особливос-
ті, національні потреби. Обро-
блена нами інформація плюс 
деякі інновації та ноу-хау 
дозволили нам задовільнити 
потреби найпримхливішого 
споживача..
Так свого часу ми виго-
товили перший в Україні 
йогурт для дітей. І за таким 
принципом створюємо нові 
молочні продукти сьогодні. 
Ще одна особливість на-
шого підприємства – якість 
та натуральність наших 
продуктів. Усі наші вироби 

є екологічно чистими 
з коротким 

терміном 
зберігання. 

Молочні про-
дукти «АМА» 
зберігають 
свою поживну 
цінність, вони 
насичені необхід-
ними вітамінами 
й мінералами. 
А отже,  корисні 
передусім для дітей. 

 Чому ви вирішили 
виготовляти продукцію 
саме для дітей? 
– Я виросла на бабусино-
му молоці й завжди хотіла, 
щоб мої діти та онуки 
вживали тільки натураль-
не, справжнє, домашнє. 
А сама ідея виготовляти 
молочні продукти для дітей 
виникла 28 років тому з 
народженням моєї онуки. 
Назву майбутнього бренду 
підказали звуки, які вона 
вимовила вперше, – «ам-
ам». Тому ці три літери для 
мене символічні. 

 Асортимент молочних 
виробів для дітей, які 
виготовляє підприємство, 
вражає. Молоко, йогурти, 
крем-десерти, сири – по-
над півсотні найменувань. 
І це не тільки різноманіт-
тя смаків, а й додаткові 
корисні властивості для 
найвибагливішого спожи-
вача – дитини. 
– Місія нашого підприєм-
ства: здорові діти – здорова 
нація. Тому ми розробили 
спеціальну лінійку продуктів, 
які мають додаткові корисні 
для здоров’я властивості. 
Зокрема кисломолочний 
напій «Іолактон» і вітамі-
нізований кефір «Омега» 
вже занесені до державного 
реєстру харчових продуктів 
спеціального дієтичного й 
дитячого споживання. Їхнє 

вживання знижує ризик 
виникнення серцево-судин-
них захворювань, сприяє 
нормалізації мікрофлори 
кишківника та поліпшує 
обмін речовин. 

 Дитина – примхливий 
споживач. Вона не буде 
пити кефір або молоко 
тільки тому, що вони 
корисні. Критерій смаку 
в дитячих молочних про-
дуктах, напевно, не по-
ступається якості та без-
печності…
– Зробити здорове харчуван-
ня для дітей смачним – завж-

РАЇСА МИХАЙЛОВА 
генеральний директор 
ТОВ «Фірма «Фавор»

РАЇСА МИХАЙЛОВА
ЯКІСТЬ ТА НАТУРАЛЬНІСТЬ – СЕКРЕТИ 
НАШОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ У СПОЖИВАЧІВ
СЕРЕД МОЛОЧНИХ ВИРОБНИКІВ НЕВПИННО ЗРОСТАЄ КОНКУРЕНЦІЯ. НАТОМІСТЬ 
ПРОДУКЦІЯ ТМ «АМА» ВІД КОМПАНІЇ «ФАВОР» Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИХ 
СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ. ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ РОДИНИ ЩОРАЗУ ОБИРАЮТЬ «АМА»?

ди було головною метою 
нашого підприємства. Ми лю-
бимо спостерігати, як діти з 
радістю їдять наші йогурти, 
кефіри й сири. Приємно чути 
від батьків, що їхня дитина 
почала їсти запіканку, приго-
товану з нашого сиру, хоча 
раніше категорично відмовля-
лася від цієї страви.
Знаєте, дитину не обдуриш. 
Вона добре їсть тільки те, 
що дійсно подобається на 
смак, дотик, вигляд. Одного 
разу я поставила перед сво-
єю маленькою онукою кілька 
видів молочної продукції, 
й серед усього різноманіття 

вона обрала саме йогурт 
«АМА». Тоді я остаточно 
переконалася, що ми все 
робимо правильно. 

 Ваше підприємство 
постачає продукцію до 
шкіл та дитячих садочків. 
Що Вам дозволяє тримати 
таку високу планку і бути 
знаним на ринку? 
– Передусім, наша продукція 
відповідає всім європей-
ським стандартам якості та 
безпечності. Ми перші серед 
молокопереробних підпри-
ємств Києва успішно впро-
вадили систему управління 

якістю ISO 9001 в 2007 р. 
Крім того, на підприємстві 
працює й система НАССР, 
управління безпечністю хар-
чових продуктів ISO 22000 
з 2011 року, система еколо-
гічного управління ISO 14001 
з 2019 року, сертифікат на-
туральні продукти ISO 14024 
з 2020 року. Продукція 
ТМ «АМА» постачається до 
дитячих садочків більшості 
районів столиці, а також до 
санаторіїв, поліклінік, дитя-
чих таборів та оздоровчих 
центрів. Ви можете придбати 
наші вироби у мережі «Київ-
хліб», торговій мережі нату-

ральної продукції «Еко-лав-
ка», мережі магазинів «Цар 
Хліб» «КОЛО», «Епіцентр» і 
приватних крамницях. 
Наша продукція стала 
відомою за межами Києва, 
попит на неї росте, тому 
розширюється й географія 
нашого продажу. Відтак 
продукцію «АМА» ми по-
стачаємо до деяких при-
ватних крамничок Харкова, 
Вінниці, Полтави, Коростеня, 
Дніпра та Одеси. Ми пі-
клуємося про збереження 
свіжості та якості продуктів, 
тому самі її транспортуємо 
за щоденним замовленням 
«сьогодні–завтра». 

 Раїсо Василівно, що на 
Вашу думку, робить вас 
найкращими?
– Гордістю нашого підпри-
ємства є команда про-
фесіоналів. Саме завдяки 
відповідальності, досвіду і 
високому професіоналізму 
наших працівників продукція 
«АМА» – одна з найкращих. 
Це люди, які дуже люблять 
свою професію та віддані 
своїй справі. 
У присмаку будь-якої про-
дукції «АМА» відчувається 
частинка душі людей, які 
створили її з любов’ю. Спо-
живачі цінують це, саме тому 
протягом 28 років «АМА» 
знаходить все більше і біль-
ше прихильників.
Хочу додати, що ми чітко ро-
зуміємо, що будемо й надалі 
дарувати молочне здоров’я 
українським родинам. Зара-
ди цього хочеться працюва-
ти, освоювати нові продукти, 
розвиватися. Формула успіху 
нашого підприємства проста: 
команда, рух тільки вперед, 
навчання, а головне – любов 
до кожного продукту, який 
ми виготовляємо.  
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ЧЛЕНКИНІ КОМІТЕТУ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ КИЇВСЬКОЇ ТПП  

Сидять, зліва направо: Людмила СІЗІКОВА, перший віце-президент Київської ТПП,  
голова Комітету жінок-підприємниць Київської ТПП та співголови Комітету –   
Валентина КВАСОВА, член правління ГО «Міжнародна екологічна безпека»,  
співзасновник і директор ТОВ «Національна академія бізнесу», Олена БІЛОЛИПЕЦЬКА,  
СЕО і засновниця групи  компаній  «ЛС ПРОФІ ГРУП», Ірина ОСТАПЧУК власниця та директор ПП «Ніколь ВІВА». .  
Стоять, зліва направо: Світлана НАЩОКІНА, співвласниця компанії SWEETANOK; Наталія КОПЕЦЬКА-ДЕНЬГА, начальник Центру 
медіа, реклами, інтернет-просування Київської ТПП, головний редактор журналу Business Panorama; Євгенія МОСТОВЕНКО, співзасновник 
та операційний директор ТОВ «ТЕСОРО Україна»; Олена НОСУЛЬКО, партнер і президент мережі шкіл Flash; Вікторія ЛЕЖАНІНА, лайф 
коуч, психолог-консультант, SOLWI-терапевт, інноваційний експерт в особистісному зростанні та стосунках, член Міжнародної асоціації 
фахівців терапевтичних напрямів і коучинга «Гільдія інтегративної психології»; Олена РЕПА, директор ТОВ «Заруддя-Агро», співголова 
Комітету жінок-підприємниць Київської ТПП; Валентина ГРЕЧКА, Партнер Інвестиційної компанії INTELEVRAZ.

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF BUSINESS WOMEN AT KYIV CCI 

Sitting, from left to right: Liudmyla SIZIKOVA, First Vice-President of the Kyiv Chamber  
of Commerce and Industry,  Head of the Committee of Business Women at Kyiv CCI, and Deputy Heads  
of the Committee of Business Women at Kyiv CCI – Valentyna KVASOVA, Boards Member of Public association  
“International Ecological Safety”, co-owner and Director of LTD “National Business Academy”, Olena BILOLYPETSKA,  
CEO and founder of enterprise group LS PROFI GROUP, Iryna OSTAPCHUK, Owner and Director of the Private Enterprise “Nikol VIVA”.
Standing, from left to right: Svitlana NASTCHEKINA, co-owner of SWEETANOK company; Nataliia KOPETSKA-DENGA, Head of media, 
advertising, internet promotion Centre at Kyiv CCI, editor-in-chief Business Panorama magazine; Yevgeniya MOSTOVENKO,  
Co-owner and Operation director in TESORO Ukraine LLC; Olena NOSULKO, a partner and president of the Flash School Network;  
Victoria LEZHANINA, life coach, consultant psychologist, SOLWI therapist, innovative expert in personal growth and relationships;  
Olena REPA, Director of Zaruddya-Agro LLC; Valentyna GRECHKA, the Partner of the Investment Company INTELEVRAZ.

ЖІНКИ-
ПІДПРИЄМНИЦІ 
СТОЛИЦІ

WOMEN-
ENTREPRENEURS 
OF THE CAPITAL

СПЕЦПРОЄКТ   

SPECIAL PROJECT
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ІРИНА ОСТАПЧУК
власниця та директор  
ПП «Ніколь ВІВА»

IRYNA OSTAPCHUK
Owner and Director  
of the Private Enterprise  
“Nikol VIVA”

Компанія є дистриб’ю-
тором виробників 

торгівельного, склад-
ського та  дорожнього 
обладнання. Ми перші 
постачальники сферич-
них і купольних дзеркал 
на ринок України.
«Мені приємно відзначи-
ти, що багато виробничих 
і торговельних підпри-
ємств давно і високо 
цінують переваги та якість 
нашої продукції, яка слу-
жить підвищенню рівня 
безпеки їх компаній».

The company is a 
distributor of commer-

cial, warehouse and road 
equipment manufacturers. 
We are the first suppli-
ers of convex and dome 
mirrors to the Ukrainian 
market.
“I am pleased to note 
that many manufacturing 
and trading companies 
have long and highly valued 
the benefits and quality 
of our products, which 
serves to improve  
the safety of their  
companies”.

ВАЛЕНТИНА ГРЕЧКА
Партнер Iнвестиційної компанії 
INTELEVRAZ

VALENTYNA GRECHKA
The Partner of the Investment 

Company INTELEVRAZ

Має більше 15-ти років 
досвіду проведення 

інвестиційних угод у сфері 
нерухомості та агробізнесу. 

Валентина спеціалізується на 
таких індустріях як сільське 
господарство, нерухомість, 
логістика та інформаційні 
технології. 
«Ми знаходимо найкращі 
можливості для капіталізації 
власних інвестицій та інвес-
тицій наших клієнтів».

Valentyna has more than 
15 years of experience 

in investments in real estate 
and agribusiness. Valentyna 
specializes in such industries 
as agriculture, real estate, 
logistics and information 
technologies. 
“We find the best 
opportunities to capitalize on 
our own investments and the 
investments of our clients”.

ЛЮДМИЛА СІЗІКОВА 
перший віце-президент  
Київської ТПП, голова Комітету 
жінок-підприємниць, медіатор 
і третейський суддя

LIUDMYLA SIZIKOVA
First Vice-President of the Kyiv 
Chamber of Commerce and 
Industry, Head of the Committee 
of Business Women at Kyiv CCI, 
Mediator and Arbitrator

Серед членів нашої Пала-
ти майже 300 підпри-

ємств, які очолюють жінки. 
Я у захваті від наших членів і 
від жіночого підприємництва 
взагалі. Адже, одночасно з 
рішенням  про започатку-
вання власної справи, жінка 
повинна поставити й вирі-
шити багато різнопланових 
завдань: як успішно вести 

бізнес, одночасно, піклую-
чись про родину, виховання 
дітей, підтримку  чоловіка, а 
ще навчатись, розвиватись, 
піклуватись про  себе. Укра-
їнські жінки-підприємці весь 
час прагнуть до нових знань 
і змін, знають собі ціну,  
компетентні  до дрібниць 
та вправні господині.
Київська Палата підтримує 
жінок-підприємниць. Вони 
отримують той самий спектр 
послуг та можливостей,  
які Палата надає усім своїм 
членам. Наприклад, Центр 
інформаційної підтримки 
бізнесу надає послуги малим 
і середнім підприємствам, 
знайомить з актуальними 
грантовими пропозиціями 
та можливостями, які можуть 
дати поштовх для розвитку 
та розширення справи. У ТПП 
працює Центр бізнес-освіти 
та Центр підтримки експорту. 

Among the members of 
our Chamber are almost 

300 companies headed by 
women. I am delighted with 
our members and women’s 
entrepreneurship in general. 

After all, at the same time 
with the decision to start her 
own business, a woman must 
set and solve many different 
tasks: how to run a success-
ful business, while taking care 
of family, raising children, 
supporting her husband, and 
learning, developing, taking 
care of themselves. Ukrain-
ian women entrepreneurs 
are constantly striving for 
new knowledge and change, 
know their price, are compe-
tent in small things and are 
skilled housewives.
The Kyiv Chamber supports 
women entrepreneurs. They 
receive the same range of 
services and opportunities that 
the Chamber provides to all 
its members. For example, a 
Business Information Support 
Center has been established. 
He provides services to small 
and medium enterprises, intro-
duces current grant proposals 
and opportunities that can give 
impetus to the development 
and expansion of the business. 
The CCI has a Business Edu-
cation Center and an Export 
Support Center”.

ОЛЕНА РЕПА
директор ТОВ «Заруддя-Агро» 

OLENA REPA
Director of Zaruddya-Agro LLC

ТОВ «Заруддя-Агро» – 
агропідприємство, яке 

вирощує сільськогосподар-

ську продукцію та олійні 
культури, зокрема кукуру-
дзу, озиму пшеницю, ячмінь, 
жито і соняшник. «Ми ак-
тивно займаємося всебічним 
розвитком українських сіл: 
сприяємо удосконаленню 
сільської інфраструктури та 
залучаємо до цього молодь, 
використовуємо інноваційні 
технології задля покращен-
ня якості землі та захисту 
рослин. В майбутньому 
наша компанія планує 
не лише виробляти сіль-
госппродукцію, але й пере-
робляти. Майбутнє України 
за агробізнесом!»

Zaruddya-Agro LLC is an 
agricultural enterprise 

that grows agricultural 
products and oilseeds, 
including corn, winter wheat, 
barley, rye and sunflower.
“We take an active part in the 
development of rural infra-
structure and youth.  We use 
innovative technologies to 
improve soil quality and plant 
protection.  We help the 
development of Ukrainian 
villages and try to become not 
only producers of agricultural 
products but also processors in 
the future. Agricultural business 
in the future of Ukraine!”

ОЛЕНА БІЛОЛИПЕЦЬКА
СЕО і засновниця групи  компа-
ній  «ЛС ПРОФІ ГРУП»,  вироб-
ника  оцинкованих  конструкцій  
для  сонячних електростанцій   
та легких  каркасних будівель

OLENA BILOLYPETSKA
CEO and founder of enterprise 
group LS PROFI GROUP –  
Ukrainian  manufacturer of 
galvanized steel profiles for solar 
power plants and light steel 
frame buildings. Deputy Head 
of the Committee of Business 
Women at Kyiv CCI

В свій час відмінно закін-
чила  Київський  інже-

нерно-будівельний інститут, 
аспірантуру та отримала 

науковий ступень кандидата 
технічних наук. Стажувалась  
у  Франції,  співавтор статей, 
патентних заявок, активна 
членкиня  «Жіночого енерго-
клубу».
«Сьогоднішній світовий 
тренд – сонячна енергетика і 
нас надихають нові виникаючі 
можливості у розвитку влас-
ного виробництва та галузі 
альтернативної енергетики».
  

Graduated Kyiv National 
University of Con-

struction and Architecture 
with honors, postgraduate 
education and received 
the Candidate of Technical 
Sciences degree. She In-
terned in France, co-author 
of articles, patent applica-
tions. An active member of 
the Women’s Energy Club.
‘Today’s global trend is solar 
energy and we are inspired 
by new emerging opportu-
nities in the development 
of our own production and 
alternative energy industry”.

ВІКТОРІЯ ЛЕЖАНІНА
Лайф коуч, психолог-консуль-
тант, SOLWI-терапевт, іннова-
ційний експерт в особистісному 
зростанні та стосунках, член 
Міжнародної асоціації фахів-
ців терапевтичних напрямів і 
коучинга «Гільдія інтегративної 
психології”

VICTORIA LEZHANINA
Life coach, consultant 
psychologist, SOLWI therapist, 
innovative expert in personal 
growth and relationships, 
member of the International 
Association of Specialists in 
Therapeutic Areas and Coaching 

“Guild of Integrative Psychology”

Більш ніж 21-річний 
досвід успішної роботи 

з людьми. Має Міжнарод-
ний сертифікат Associate 
Certified Life Coach ACTP 
ICF (Coach Training EDU, 

Oregon, Portland, USA), 
дипломи та сертифікати 
тілесно-орієнтованої SOLWI 
терапії (м.Санкт-Петербург) 
та терапії Recall Healing 
(Жильбер Рено, Канада 
і Мішель Шрадер, США). 
Навчається в магістратурі 
за спеціальністю психологія 
екстремальних та кризових 
ситуацій. 
«Бути щасливою люди-
ною – це внутрішній стан 
і вибір самої людини!»

More than 21 years of 
successful experience 

in working with people.
Education International 
certificate Associate Certi-
fied Life Coach ACTP ICF 
(Coach Training EDU, Oregon, 
Portland, USA), diplomas and 
certificates of body-oriented 
SOLWI therapy (St. Peters-
burg) and Recall Healing ther-
apy (Gilbert Renaud, Canada 
and Michelle Schrader, USA).
She is studying for a master’s 
degree in psychology of ex-
treme and crisis situations.
“To be a happy person is an 
inner state and the choice 
of the person himself”.

Автор програм «Сучас-
ні методи управління 

психоемоційним станом» та 
«Ресурсний стан. Як залиша-
тися повним сил і досягати 
поставлених цілей».

Author of the programs 
“Modern methods 

of psychoemotional state 
control” and “Resource state. 
How to stay full of energy 
and achieve your goals”.

ВАЛЕНТИНА КВАСОВА
член правління ГО «Міжна-
родна екологічна безпека», 
співзасновник і директор ТОВ 
«Національна академія бізнесу».

VALENTYNA KVASOVA
Boards Member of Public 
association “International 
Ecological Safety”, co-owner 
and Director of LTD “National 
Business Academy”
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Раїса Михайлова
Cпівзасновник компанії «Фірма «Фавор». Працює генеральним 

директором на підприємстві 28 років 
Має вищу економічну освіту.

«Пишаюся тим, що виробництво першого в Україні йогурта «АМА» відбулося на нашому 
підприємстві в 1995 р. Завжди вибирайте найскладніший шлях, на ньому  

ви не зустрінете конкурентів, – це моє особисте кредо».

Сьогодні ТОВ «Фірма «Фавор» – сучасне та інноваційне молокопереробне  
підприємство, що випускає натуральні та якісні молочні продукти  

за європейськими стандартами. На заводі працює понад 160 фахівців, 
 а потужність – біля 40 тон переробленого молока на добу.

«Продукти АМА від нашої компанії несуть користь та здоров’я природи кожному  
споживачеві, і дитині, і дорослій людині. Кожен знайде свій смак! Я пишаюся тим,  

що виготовляючи якісну молочну продукцію для дітей, ми робимо свій внесок  
у здоров’я нації».

Бізнес кредо компанії:  
«АМА – здорові діти – щаслива родина!»

Raisa Mykhaylova
co-founder of Favor Company. She has been the CEO  

of the company for 28 years
Master’s Degree in Enterprise Economics. 

“I am proud that the production of the first in Ukraine yogurt “AMA” took place  
at our company in 1995. Always choose the most difficult way, you will not meet  

competitors on it, – this is my personal credo.”

Today Favor LLC is a modern and innovative milk processing enterprise  
that produces natural and high-quality dairy products according to European  
standards. The plant employs more than 160 specialists and has a capacity  

of about 40 tons of processed milk per day.

“AMA products from our company benefit and health of nature to every consumer,  
both child and adult. Everyone will find their taste! I am proud that by making quality dairy 

products for children, we contribute to the health of the nation”.

The company’s business credo:  
“AMA - healthy children - a happy family!”
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dir@export.kyiv.ua

ira@sputnik.kiev.ua

www.export.kyiv.ua

www.sputnik.kiev.ua

Ірина Зеленіна
Лідер команд у сфері MICE, туризму та останні 5 років –  

в експортній діяльності.
Співзасновник та директор «Центру просування експорту КТПП»  

та виконавчий директор туристичної компанії «Київський Спутник».

Понад 25 років досвіду в туристичній галузі та більше 15 років роботи  
в виставковій сфері дозволяють поєднувати ці види  діяльності та розвивати їх разом  

з високопрофесійними командами.

 Життєве кредо: «Жити – означає безупинно рухатися вперед».

Творче кредо: «Крок за кроком до вершин професіоналізму».

Лідерський алгоритм: Мрієш – хочеш – вирішив –  
зважився – береш відповідальність – виконав.

Портфоліо особистих проектів включає заходи різних масштабів та тематики: ділові місії, 
заохочувальні поїздки, організація різноманітних івентів, колективні українські павільйони  

на міжнародних виставках, супровід заходів міжнародного масштабу..

Все є можливим, якщо ти втілюєш мрії в життя в команді однодумців!

Iryna Zelenina
Passionate leader of teams in the field of MICE,  
tourism and during the last 5 years in exports

Co-founder and Director of the Export Promotion Center KCCI  
and Executive Director of the Travel company Sputnik Kyiv.

More than 25 years of experience in the tourism industry and more than 15 years  
in the exhibition field allow Iryna to combine these activities and develop them together with highly 

professional teams.

Life credo: «To live means to move forward continuously»

Creative credo: «Step by step to the top of professionalism»

Leadership algorithm: you dream – you want – you decide – you take responsibility – you fulfill.

The portfolio of personal projects includes various events: business missions, incentive trips, 
organization of the variety of events, collective Ukrainian pavilions at the international exhibitions, 

support of the international events.

Everything is possible if you realize your dreams in a team  
of like-minded people!
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Євгенія Мостовенко
Співзасновник та операційний директор  

ТОВ ТЕСОРО Україна

Життєвий девіз: Роби, що повинен і буде як буде.

Народилася у Києві, але своєю Батьківщиною вважаю село Криве 
Попільнянського району Житомирської області.

Освіта: Дві вищі освіти та британська кваліфікація у обліку та аудиті АССА. 
Володіє англійською та німецькою мовою. 

Бізнес: 22 роки роки у корпоративному бізнесі, з них 10 років працює 
фінансовим директором, 7 років генеральним директором. 
15 років тому спільно з чоловіком почали кавовий бізнес,  

який сьогодні є одним з лідерів по наданню в оренду кавомашин  
для офісів та кав`ярень у місті Києві. Виробник преміальних  

свіже обсмаженої кави та чаю. 

Щиро впевнена, що якість та смак кави або чаю впливають на хід успішних 
переговорів, роботу співробітників та успіх бізнесу.

Yevgeniya Mostovenko
Co-owner and Operation director  

in TESORO Ukraine LLC

Motto: Do what you must and come what may.

Born in Kyiv, but considers her homeland small village Kryvee in Zhytomir region. 

Education: Two higher educations and Britain qualification in audit  
and accounting ACCA. Foreign languages – English, German.

Business: 22 years of experience in corporate business. 10 years from  
them on position on Finance director, 7 years as General Director. 
15 years ago together with husband established coffee business,  

which today is one of the leading companies in rental service of coffee machines 
to business and coffee shops in Kyiv. Also producer  

of fresh roasted coffee and tea blends. 

Mrs. Mostovenko is pretty sure that quality of coffee and tea  
has impact on success of business negotiations, progress of employees  

and business performance.

ТОВ ТЕСОРО Україна
TESORO UKRAINE LLC
+38 (050) 560 1649
kavaua.com.ua
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Тетяна Влізько 
Експерт у сфері організації та контролю  

бізнесу, обліку та фінансів
Консультант в Торгово-промисловій палаті Бельгії  

та Люксембургу для України. 
Автор практичних навчальних бізнес-курсів, статей, автор книг. 

Засновник та керівник консалтингової компанії  
«Тайм офіс «Дженерал бізнес процес».  

Керуючий партнер «Міжнародного агентства «Глобал Вей».  
Засновниця ГО «Краще життя для тебе». 

Життєве кредо: мрії перетворювати в цілі, цілі –  
в плани, а плани – в реальність 

Життєві пріоритети:сім’я та розвиток. 

Захоплення: мандрівки. 

Народилась в м. Білопілля Сумської області.

Освіта: Вищу освіту отримала в Сумському державному аграрному 
університету та в Міжгалузевому інституті управління (Київ)  

за спеціальностями «Облік та аудит» та «Фінанси та кредит». 

Tetyana Vlizko
Expert in the field of organization and control  

of business, accounting and finance
Consultant in the Chamber of Commerce and Industry  

of Belgium and Luxembourg for Ukraine. 
Author of practical business training courses, articles and books. 

The founder and head of the consulting company  
“Time Office “General Business Process”.  

Managing Partner of an International Agency Global Way  
The founder of the Public Organization Best Life for you

Life credo: dreams turn into goals, goals into plans and plans into reality.

Life priorities: family and development

Hobby: travel

She was born in Bilopillya, Sumy region, Ukraine

Education: She graduated from State Agrarian University in Sumy.  
Then she finished the Interdisciplinary Institute  

of Management in Kyiv with a degree  
in “Accounting and Auditing”  

and “Finance and Credit”
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Олена Носулько
Партнер і президент мережі шкіл Flash 

«У 2007 році я стала першим співробітником компанії Flash – курсів англійської мови у містечку Тульчин 
Вінницької області. Мені дуже сподобалася ідея Тетяни Тасиць про навчання максимальної кількості дітей 
англійської мови. І ми почали пліч-опліч: вона займалася методикою, наймами вчителів, їхнім навчанням 

та підготовкою; я займалась організацією, пошуком клієнтів, бухгалтерією, піаром, а також контролювала сам 
процес навчання та якість надання послуг. Ми починали у двох школах, а вже наступного року – працювали 
в трьох районних центрах, потім почали завойовувати обласний центр. Ми не мали фінансового підґрунтя, 

але у нас були гарячі серця і величезне бажання навчити англійської як найбільше дітей». 

Філіал нині нараховує 3500 студентів, є Брендом №1 з результатів опитування мешканців Вінниччини. 

За 15 років школа англійської мови випустила: більше 10 тисяч студентів, філіали представлені в Одесі, 
Хмельницькому, вже є франшизи у Дніпрі, Львові та за межами України. 

Авторська методика передбачає 80% розмовної практики. Ми націлені на результат, тому шукаємо 
індивідуальний підхід до кожного студента, опираючись на показники сприйняття інформації, швидкість 

запам’ятовування, вік та стиль життя. Компанія несе світло знань англійської мови, що розширює кордони 
як однієї людини, так і цілої країни!

Кредо: «Ніколи не здаватися!» 

Olena Nosulko
A partner and president of the Flash School Network

“I am the first employee of Flash, then, in 2007, these were English language courses in the town of Tulchyn 
in Vinnytsia region. I really liked the idea of Tasyts Tatiana, which was that as many children as possible learn 
English. And we started working side by side, she was involved in methods, hiring teachers, their training and 

preparation for services. I was engaged in the organization, search of clients, accounting, public relations, and also 
controlled the process of training and quality of rendering of services. So in the first year we worked in 2 schools, 
the next year we already worked in 3 district centers. Then we bought a map of Vinnytsia and began to conquer 

the regional center, having no financial basis, but we had devoted hearts and a great desire to teach English  
to a large number of children”. 

Branch now: is the largest, has 3,500 students, awarded many awards, including the Brand №1 survey residents 
of Vinnytsia. A partner and president of the Flash School Network.

For 15 years the English language school has graduated: more than 10,000 students, our branches are represented 
in Odessa, Khmelnytsky, there are already franchises in the Dnipro, Lviv and outside Ukraine. 

The author’s technique provides for 80% of conversational practice during lessons. We focus on results, so we 
always search for an individual approach to each student, based on indicators of information perception, memory 

speed, age and lifestyle. The company carries the light of knowledge of the English language, which expands 
the borders of one person and the whole country!

Credo in life: “Never give up!”
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Тетяна Татарчук
провідний вчений в області акушерства і гінекології,  

член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних 
наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

Засновник напрямку «ендокринна гінекологія» в Україні. Активно розвиває цю галузь з акцентом  
на персоніфікований підхід у комплексному менеджменті здоров’я жінок від підліткового до менопаузального віку.  

За її ініціативи створена система діагностики та лікування передпухлинних станів та гормонзалежних пухлин, 
розроблена програма профілактики онкологічної патології та реабілітації жінок, що перенесли злоякісні захворювання.

Велику увагу приділяє розвитку в Україні дитячої гінекології та впровадженню статевої культури серед 
підлітків. Розробила ряд методів комплексної реабілітації жінок і дівчат, що мають дисгормональні гінекологічні 

захворювання, які сприяють збереженню їх дітородної функції та загального соматичного здоров’я. 

Вона докладає багато зусиль для підвищення професійного рівня гінекологічної спільноти. Спільно зі своїм 
вчителем та наставником, проф. Сольським Яковом Порфирійовичем, ще в 90-і роки створила школу клімактерію, 

яка успішно розвивається і до сьогодні дає багатьом поколінням лікарів знання щодо вікового менеджменту 
здоров’я жінок. Засновник першої в країні системи шкіл – семінарів для лікарів з питань жіночого здоров’я. 

Вона є президентом «Асоціації гінекологів-ендокринологів України», яка в 2018 році увійшла до складу 
Міжнародного товариства гінекологічної ендокринології (ISGE).

«Гармонія гормонів у наших жінок – мета і сенс моєї діяльності. Адже гармонія гормонів –  
це гармонія життя по великому рахунку”.

Tatyana Tatarchuk
leading scientist in the field of obstetrics and gynecology,  

Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,  
Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Worker of Science  

and Technology of Ukraine
Founder of Endocrine gynecology in Ukraine. Actively develops this scientific field with an emphasis on a personalized 

approach in the integrated management of women’s health from adolescence to menopause. At her initiative,  
a system for the diagnosis and treatment of precancerous conditions and hormone dependent tumors was created,  

and a program for the prevention of oncological pathology and rehabilitation of women suffering  
from malignant tumours was developed.

She pays great attention to the development of pediatric gynecology in Ukraine and introduction of sexual culture  
among adolescents. She has developed a number of methods for the comprehensive rehabilitation of women  
and girls with dyshormonal gynecological diseases, which contribute to the preservation of their reproductive  

function and general somatic health.

She makes a lot of efforts to raise the professional level of the gynecological community. Together with his teacher  
and mentor, prof. Yakiv Solsky, in the 90s created a school of menopause, which is successfully developing and today 

gives many generations of doctors knowledge about age management of women’s health. Founder  
of the first system of schools – seminars for doctors on women’s health in Ukraine.

She is the president of the Association of Gynecologists and Endocrinologists of Ukraine, that in 2018 became  
a member of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE).

“The harmony of hormones in our women is the goal and meaning of my activity.  
After all, the harmony of hormones is the harmony of life.»
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Світлана Нащокіна
Cпіввласниця компанії SWEETANOK –  

української компанії, виробника кондитерської продукції,  
яку заснувала у 2015 році 

Вся продукція компанії SWEETANOK виготовляється  
вручну і виключно з натуральних інгредієнтів,  

без жодних штучних домішок.

Народилася в Донецькій області. 

Освіта: Донецький національний технічний університет

Життєві захоплення: іконопис, театр. Є учасницею аматорської трупи,  
яка робить постанови та організовує літературно-музичні вечори.

Бере активну участь у різних благодійних заходах  
і соціальних проєктах.

Svitlana Nastchekina
Co-owner of SWEETANOK company.  

The Ukrainian company produces confectionery products.  
The company was founded in 2015

All SWEETANOK products are handmade.  
All products do not contain artificial additives.

She was born in Donetsk region, Ukraine.

She graduated from Donetsk National Technical University.

Hobby: icon painting, theater. She is a member of an amateur troupe that makes  
performances and organizes literary and musical evenings.

She takes an active part in various charity events  
and social projects.

www.sweetanok.ua
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Ще півроку тому більшість 
населення країни було 
дуже поверхнево знайо-

мо з методами та засобами органі-
зації «віддаленої роботи». Сьогодні 
ж, та сама більшість є активними 
користувачами таких програм як 
Zoom, Moodle, Meet, Viber, Telegram 
тощо. На ринку праці все більше 
з’являється нових професій, як 
то SMM-менеджери, SEO-фахівці, 
ІТ-менеджери, аудитори та ме-
неджери інформаційної безпеки 
тощо, діяльність яких пов’язана з 
інтернет-бізнесом та соціальними 
мережами. Як свого часу сказав Біл 
Гейтс: «Якщо вас не має в Інтернеті, 
значить, скоро вас не буде в бізне-
сі!». Управляти та просувати влас-
ний бізнес у цифровому просторі, 
формувати бренд та лояльність до 
нього, комунікувати зі споживача-
ми зможе той, хто здобув фахові 
компетенції. І все це наші студенти 
опановують, навчаючись за спеці-
альністю 073 «Менеджмент». 

 На кафедрі суцільні новації,  
кажуть і Ваші колеги в Університе-
ті, і Ваші студенти...
– Наші нові підходи якби розгляда-
ти з позицій провідних університетів 
світу, зовсім не нові (Ірина Стан-
кевич посміхаться, – прим. ред.). 
Це просто отримання сучасної та 
якісної вищої освіти з поглибленим 
вивченням застосування сучасних 
інформаційних та комунікаційних 
технологій. 

 На що Ви звертаєте увагу Ваших 
студентів?
– Я говорю: ви станете успішним мене-
джером-управлінцем, якщо маєте амбіції 
і виховуєте у себе лідерські якості, якщо 
у вас є воля до перемоги, бажання 
досягти висот, розвиваєте у собі аналі-
тичний склад розуму. Також, якщо ви 
наполегливі та цілеспрямовані, а також 
бажаєте стати одним з кращих. 
Ще я звертаю їх увагу, що менеджери 
у сучасному розумінні слова, дорогу до 
яких вони прокладають своїм навчан-
ням, це люди з добре розвиненими 
комунікабельними здібностями, відмін-
ною пам’яттю, умінням домовлятися 
та знаходити різні шляхи вирішення тієї 
чи іншої проблеми. 

 Пані Ірино, розкажіть про  
кафедру.
– Кафедра менеджменту та маркетингу 
Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку забезпечує підготов-
ку менеджерів за двома рівнями вищої 
освіти – бакалаврським та магістерським 
зі спеціальності 073 «Менеджмент» як 
випускова кафедра, використовуючи 
індивідуальний студентоцентрований 
підхід до кожного. Впродовж навчання 
здобувачі вищої освіти мають можли-
вість проходження навчальної практики 
та стажування на провідних підприєм-
ствах країни, в органах державної влади 
та місцевого самоврядування, підприєм-
ствах зв’язку та банківських установах 
тощо, отримують онлайн-консультації 
та вивчають комп’ютерні технології у 
професійному середовищі.

ІРИНА СТАНКЕВИЧ
завідуюча кафедрою менеджменту 
та маркетингу факультету «Бізнесу 
та соціальних комунікацій» Державного 
університету інтелектуальних технологій 
і зв’язку (який є правонаступником 
Одеської національної академії зв’язку 
ім. О. С. Попова та Одеської державної 
академії технічного регулювання 
та якості), д.е.н., доц.

IRYNA STANKEVYCH
Head of the Management and Marketing 
Department, Faculty of Business and 
Social Communications, State University 
of Intellectual Technologies and 
Communications (which is the successor 
of the Odesa National Academy 
of Telecommunications named after 
O.S.Popov and Odesa State Academy 
of Technical Regulation and Quality), 
Doctor of Economics, Associate Professor

МЕНЕДЖЕР 
ПРОФЕСІЯ НАШОГО ЧАСУ
«ЧИМ БІЛЬШЕ ВИ ПРАГНЕТЕ ДО ЗНАНЬ, ЧИМ БІЛЬШ ЦІКАВІШИМ, ПОВНІШИМ ТА НАСИЧЕНІШИМ БУДЕ ВАШЕ ЖИТТЯ. 
РЕАЛІЯМИ СЬОГОДЕННЯ Є ГЛОБАЛЬНА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ЯКА ДИКТУЄ СВОЇ УМОВИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗМИВАЄ МЕЖІ МІЖ ФІЗИЧНОЮ, ЦИФРОВОЮ ТА БІОЛОГІЧНОЮ СФЕРАМИ», –  
РОЗМОВЛЯЄМО ПРО ВИБІР ПРОФЕСІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ІЗ ЗАВКАФЕДРОЮ ВІДОМОЇ В УКРАЇНІ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ 
ІМ. О.С.ПОПОВА, НАРАЗІ – УНІВЕРСИТЕТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ ІРИНОЮ СТАНКЕВИЧ 

 Коли була створена кафедра?
– Кафедра була створена у січні 1989 р. 
шляхом виокремлення зі складу кафе-
дри економіки й управління підприєм-
ствами зв’язку Одеського електротех-
нічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова. 
Необхідність створення самостійної ка-
федри була викликана зростаючими ви-
могами до підготовки управлінців саме 
для підприємств галузі зв’язку. Очолював 
кафедру з моменту її створення к.е.н., 
проф. Стрельчук Євген Миколайович, 
видатний вчений та менеджер.  
Я ж обіймаю посаду завідуючого з 2015 р.

 Навчаючись за спеціальністю 073 
«Менеджмент», студенти мають 
можливість одночасно здобути другу 
освіту?
– Так, технічну освіту. Одночасно вдо-
сконалити знання англійської мови за
професійним спрямуванням, що забез-
печує конкурентні переваги на
ринку праці та перспективи до працев-
лаштування.

 Ваша кафедра спрямовує діяль-
ність також на питання управління 
якістю?
– Так. Викладачі беруть активну участь 
у питаннях управління якістю у діяльно-
сті підприємств та організацій, ØØØ  

MANAGER 
THE PROFESSION 
OF OUR TIME 
THE MORE YOU STRIVE FOR KNOWLEDGE, THE MORE INTERESTING, FULLER 
AND RICHER YOUR LIFE WILL BE. THE GLOBAL DIGITAL TRANSFORMATIONS 
OF SOCIETY ARE REALITIES OF TODAY AND DICTATE ITS LIVING CONDITIONS 
AND DISSOLVE THE BOUNDARIES BETWEEN THE PHYSICAL, DIGITAL AND 
BIOLOGICAL SPHERES”, – WE ARE TALKING TO IRYNA STANKEVYCH, THE HEAD 
OF THE MANAGEMENT AND MARKETING DEPARTMENT OF THE FAMOUS 
IN UKRAINE ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS N.A. O.S. POPOV, NOW – 
UNIVERSITY OF INTELLECTUAL TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS, 
ABOUT CHOOSING A PROFESSION IN THE MODERN WORLD

Six months ago the majority of the country’s population was very 
superficially familiar with the methods and means of organizing “remote 
work”. Today, the same majority of people are using intensively such 

programs as Zoom, Moodle, Meet, Viber, Telegram and so on. There are more 
and more new professions in the labor market, such as SMM managers, SEO 
specialists, IT managers, auditors and information security managers and others, 
whose activities are related to Internet business and social networks. As Bill 
Gates once said: “If you are not on the Internet, then soon you will not be 
in business!” Those who have acquired professional competencies will be able 
to manage and promote their own business in the digital space, form a brand 
and loyalty for it, communicate with consumers. And our students can master 
all of them studying in the specialty 073 “Management”. ØØØ

Кафедра менеджменту 
та маркетингу Державного 
університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку

Management and Marketing 
Department, State University 
of Intellectual Technologies 
and Communications

kafedra.mim@onat.edu.ua  
duitz.info@gmail.com
+38 (048) 705 0411
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an individual student-centered approach 
to everyone. During their studies, higher 
education students have the opportunity to 
undergo practical ttrainings and internships 
at leading enterprises in the country, in 
public authorities and local governments, 
communications companies and banking 
institutions and so on, receive online con-
sultations and study computer technologies 
in a professional environment.  

 When was the department created? 
– The department was established in 
January 1989 by separating from the De-
partment of Economics and Management 
of Communications Enterprises of the 

Odesa Electrotechnical Institute of Com-
munications n.a. O.S. Popov. The necessity 
to create an independent department was 
caused by the growing demands on the 
training of managers for communications 
companies. Ph.D., Professor Strelchuk 
Yevhen Mykolayovych, an outstanding 
scientist and manager, headed the depart-
ment since its inception. I have been the 
head since 2015.

  Studying in 073 “Management”, 
students have an opportunity to obtain 
simultaneously a second, technical 
education?
– Yes. Yes, technical education. At the 
same time, they have the opportunity 

to improve their knowledge  
of English in a professional direction, 
providing competitive advantages  
in the labor market and employment 
prospects.

 Does your department also focus 
on quality management? 
– Yes. Teachers take an active part in 
quality management issues in the activities 
of enterprises and organizations, including 
educational ones, during training seminars 
in the field: “Development and preparation 
for certification of quality management 
systems in accordance with ISO 9001. 
Internal audit.” 
We constantly participate in “round tables” 
to which teachers from other educational 
institutions are invited. We also participate 
in the activities of the Quality Manage-
ment Systems Certification Body and the 
Personnel Certification Body in the field of 
energy audit, established on the basis of 

our institution, promoting the development 
of education and business in unity. At the 
initiative of the department, on September 
23, 2019, a “Memorandum of Coopera-
tion” was signed with the National Telecom 
Operator Vega. It provides the training of 
highly professional telecom professionals 
with further internships and employment 
opportunities, as well as the implementa-
tion of joint training and research pro-
grams, joint seminars, round tables and 
conferences. 

 What are university graduates? 
– Our graduates work as business leaders, 
including spheres in communications and 

informatization. Career paths are open for 
them in marketing, logistics, supply, public 
relations, personnel, e-commerce and inter-
net marketing. They work as smm-manag-
ers, seo-managers, business consultants in 
the field of e-commerce, specialists in mod-
ern business strategies of the enterprise. 

 Both the concept and science 
&quot;management&quot; have 
become widespread… What is the phe-
nomenon of a successful manager?
– The phenomenon of management, 
its methods and principles are very diverse. 
A person must have high intelligence, be a 
psychologist, a financier, even an actor. This 
list goes on. Seriously, a good manager is 
a good analyst, a far-sighted leader who 
is respected by the team. A good manager 
will always find a job, but the requirements 
for such professionals are quite high.  

зокрема освітніх, під час семінарів- 
тренінгів за напрямом: «Розробка 
та підготовка до сертифікації сис-
тем управління якістю відповідно до 
вимог стандарту ISO 9001. Внутрішній 
аудит».
Ми постійно беремо участь у «круг-
лих» столах, на які запрошують 
викладачів з інших закладів освіти. 
Також беремо участь у діяльно-
сті Органу з сертифікації систем 
менеджменту якості та Органу з 
сертифікації персоналу у сфері енер-
гетичного аудиту, створених на базі 
нашого закладу, сприяючи розвитку 
освіти і бізнесу в єдності. За ініціати-

ви кафедри, 23 вересня 2019 року 
було укладено «Меморандум про 
співпрацю» з Національним теле-
ком-оператором Vega, який перед-
бачає підготовку високопрофесійних 
фахівців телеком-сфери з подаль-
шим стажуванням і можливістю 
працевлаштування. Зокрема, реалі-

зація спільних навчальних та науко-
во-дослідних програм, проведення 
спільних семінарів, круглих столів та 
конференцій. 

 Ким працюють випускники уні-
верситету?
– Наші випускники працюють на 
посадах керівників підприємств, 
зокрема сфери зв’язку та інформа-
тизації. Їм відкриті шляхи до кар’єри 
у галузі менеджменту з маркетин-
гу, логістики, постачання, зв’язків з 
громадськістю, персоналу, електро-
нної комерції, інтернет-маркетингу. 
Вони працюють smm-менеджерами, 

seo-менеджерами, бізнес-консуль-
тантами у сфері електронної ко-
мерції, фахівцями із сучасних біз-
нес-стратегій підприємства. 

 Як поняття, так і наука, «ме-
неджмент»  набули значного по-
ширення… У чому феномен успіш-
ного менеджера?
– Феномен управління, його мето-
ди та принципи дуже різноплано-
вий. Людина має володіти високим 
інтелектом, бути психологом, фінан-
систом, навіть актором. Цей список 
можна продовжувати. Якщо серйоз-
но, хороший менеджер – це хоро-
ший аналітик, далекоглядний лідер, 
якого поважає колектив. Хороший 
менеджер завжди знайде роботу, 
але і вимоги до таких фахівців до-
сить високі. 

  There are continuous innovations 
at the department, your colleagues at 
the University and your students say …  
– Our new approaches, if we consider 
from the standpoint of the world’s lead-
ing universities, are not new ones (Iryna 
Stankevych is smiling, – editor’s note). 
Students can simply obtain modern and 
high-quality higher education with in-depth 
study of the application of modern infor-
mation and communication technologies. 

 Both the concept and science 
“management” have become wide-
spread… What is the phenomenon 
of a successful manager? 
– The phenomenon of management, 
its methods and principles are very 
diverse. A person must have high intel-
ligence, be a psychologist, a financier, 
even an actor. This list goes on. Serious-
ly, a good manager is a good analyst, 
a far-sighted leader who is respected by 
the team. A good manager will always 
find a job, but the requirements for such 
professionals are quite high. 
 

 What do you pay attention of your 
students to? 
– I always say: “You will become a suc-
cessful manager if you have ambitions 
and cultivate leadership skills, if you 
have the will to win, the desire to reach 
heights, you develop your analytical mind. 
If you are persistent and purposeful as 
well as want to become one of the best”.
I also draw their attention to the fact 
that managers, in the modern sense of 
the word, paving their way for training, 
are people with well-developed commu-
nication skills, excellent memory, ability 
to negotiate and find different ways 
of a problem solution. 

  Mrs. Iryna, tell us about the de-
partment. 
 – The Management and Marketing De-
partment of the State University of Intel-
ligent Technologies and Communications 
provides training for managers at two 
levels of higher education – Bachelor’s 
and Master’s in specialty 073 “Manage-
ment” as a graduate department, using 

Management –  
is a special kind of 
activity which transforms 
a disorganized crowd into 
an effective, purposeful 
and productive group

Peter F. Drucker 

Менеджмент – 
це особливий вид 
діяльності, 
що перетворює 
неорганізований натовп 
в ефективну, 
цілеспрямовану 
і продуктивну групу

Пітер Ф. Друкер

Колектив кафедри менеджменту та маркетингу факультету Бізнесу та соціальних 
комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

The staff of the the Management and Marketing Department, Faculty of Business  
and Social Communications, State University of Intellectual Technologies and Communications



44 0 1  |  2021

BUSINESS AND HEALTH

INTERNATIONAL MAGAZIN 45

БІЗНЕС І  ЗДОРОВ’Я     

Нашою головною метою 
завжди було створити 
формулу, засновану на 

серйозних клінічних дослідженнях, 
де є доказова медична база. Тому, 
ми уважно стежимо за новими 
розробками провідних фарма-
цевтичних компаній світу, щодня 
моніторимо наукову літературу, 
особливо результати клінічних 
досліджень. Ми бачимо величез-
ну відповідальність перед нашим 

споживачем. Усі створені нами 
препарати засновані на клінічних 
дослідженнях, проведених провід-
ними медичними центрами. 

 Що допомагає у розробці 
нових препаратів і рецептур?
– Тісна співпраця із зарубіжними та 
українськими експертами у галузі 
медицини та фармації. Наші парт-
нери – академічні інститути 
Національної академії медичних 

Our main goal has always been 
to create a formula based on 
serious clinical trials and thorough 

medical research. We closely follow 
the new achievements of the world’s 
leading pharmaceutical companies and 
monitor the scientific literature every day; 
especially, clinical trials results. It’s our 
responsibility to the consumer. All drugs 
created by us are based on clinical trials 
conducted by the leading medical centers.

 What helps in the development of 
new drugs and formulas?
– It is our cooperation with foreign and 
Ukrainian experts in medical and pharma-
ceutical fields. Among our partners are ac-
ademic institutes of the National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine, specifical-
ly: O.M. Lukianova Institute of Pediatrics, 
Obstetrics and Gynecology, Institute of 
Urology, National Cancer Institute, P.L. 
Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education, Main Military 
Clinical Hospital, and the National Universi-
ty of Pharmacy.
Our scientific experts are leading special-
ists in the field of medicine at the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine. 
We have also established contacts with 
pharmaceutical factories and laboratories 
in Italy, Spain, Great Britain, Greece, the 
USA, Poland and worldwide.

 What are the modern tendencies in 
the world in terms of medicine? 
– Preventive medicine or disease prevention 
and early diagnosis has become a fashion-
able trend in Europe and the United States. 
People want to be healthy and beautiful. 
This is not difficult to do. The recipe has 

long been known to everyone – all you 
need is to follow a healthy diet, exercise, 
and lead a healthy lifestyle. However, in 
today’s world it is not always possible to 
control the quality of food consumed, 
maintain properly physical activity, or to be 
in eco-friendly surroundings. This can result 
in undue strain on an individual’s internal 
organs – liver, kidneys, lungs and heart. 
So, our task is to prevent early deteriora-
tion. Dietary supplements can help. 
The trend of the modern market of die-
tary supplements is to move away from 
synthetic substances as much as possible 
and to use natural components – vita-
mins, minerals, amino acids, plants and 
their extracts.

 Where exactly does “Noveco 
Ukraine” produce its products? 
– We decided that our drugs will only  
be made of high-quality raw materials.  
All components, both active and 
excipients, are purchased from the leading 
pharmaceutical companies in the EU  
and the USA. NOVECO’s production  
facilities are pharmaceutical plants located  
in the USA, Italy, ØØØ  

СЕРГІЙ МАРУСЕНКО:  
«КРАЩЕ ЗАПОБІГТИ, 
НІЖ ЛІКУВАТИ»
КОМПАНІЯ «НОВЕКО УКРАЇНА» БАГАТО РОКІВ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
РОЗРОБКОЮ, ТЕСТУВАННЯМ ТА ПОСТАЧАННЯМ В УКРАЇНУ СУЧАСНИХ 
ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПРОФІЛАКТИЦІ БАГАТЬОХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ. РОЗПОВІДАЄ ЗАСНОВНИК КОМПАНІЇ СЕРГІЙ 
МАРУСЕНКО. 

наук України, зокрема Інститут 
педіатрії, акушерства та гінеко-

логії ім. О. М. Лук’янової, 
Інститут урології, Націо-
нальний інститут раку, 
Національна медична 
академія післяди-
пломної освіти ім. П. Л. 

Шупика, Головний вій-
ськовий клінічний госпіталь, 

Національний фармацевтичний 
університет. 
Нашими експертами є провідні 
фахівці у галузі медицини Націо-
нальної академії медичних наук 
України. 
Також ми налагодили зв’язки 
з фармацевтичними заводами 
і лабораторіями Італії, Іспанії, 
Великої Британії, Греції, США, 
Польщі, іншими країнами світу. 

 У який бік рухається сучас-
на галузь медицини у світі? 
– В Європі та США модним трен-
дом стала превентивна медицина 
або попередження захворювань 
та їх рання діагностика. Люди хо-
чуть бути здоровими і красиви-
ми. Це зробити не важко, рецепт 
всім давно відомий – потрібно 
правильно харчуватися, займа-
тися фізичною культурою, вести 
здоровий спосіб життя. Втім у су-
часному світі не завжди можливо 
контролювати якість споживаної 
їжі, правильно дозувати фізич-
ні навантаження, перебувати в 
екологічно чистому середовищі. 
Як наслідок, у людини почина-
ють страждати внутрішні органи 
– печінка, нирки, хребет, серце. 
Отже перед нами стоїть завдан-
ня – не допустити захворювання. 
У цьому випадку на допомогу 
приходять дієтичні добавки. 
Тенденція сучасного ринку діє-
тичних добавок – максимально 
відійти від синтетичних речовин 
і за основу брати натуральні 
компоненти – вітаміни, мінера-
ли, амінокислоти, рослини та їх 
екстракти. ØØØ

SERGIY MARUSENKO  
IT’S BETTER TO PREVENT 
THAN TO TREAT
FOR MANY YEARS “NOVECO UKRAINE” COMPANY HAS BEEN DEVELOPING, 
TESTING AND SUPPLYING MODERN DRUGS FOR PREVENTION OF MANY DISEASES 
TO UKRAINE. THE COMPANY’S FOUNDER, SERGIY MARUSENKO, ELABORATES
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Spain, Greece, France and 
Poland. All plants hold a GMP 
certificate.
All components and their 
quantity in our preparations 
correspond to the standards 
of the European Union.

 Can you prove that each 
drug offered on the market 
by “Noveco Ukraine” is 
unique?
– Yes, they are unique either 
in composition or form. Our 
experts in medicine and phar-
macy carefully study each 
component in terms of evi-
dence-based medicine.
The Company enters into 
licensing agreements with 
producers of unique raw ma-
terials used for the produc-
tion of our drugs. We have 
recently signed a licensing 
agreement with the Amer-
ican Company, Graminex®, 
producing rye grass pollen 
extract. The Company grows 
rye on its own land and 
produces the extract using 
a unique technology. The 
scientific background con-
firms the effectiveness of the 
use of drugs containing this 
active component to promote 
women’s and men’s health.

 What new drugs can the 
consumer expect?
– “Novofertil Prostate 
Health” and “Prostalin Forte 
Capsules” for men’s health 
using rye pollen are already 
on Ukrainian market. We are 
confident that we can help 
our men be healthy for many 
years to come.

 Sergiy, thank you for 
the interview and we hope 
to tell readers about new 
drugs and talk about men’s 
health again soon.

 Де саме виробляють-
ся препарати компанії 
«Новеко Україна»? 
– У свій час ми вирішили, 
що наші препарати будуть 
вироблятися тільки з висо-
коякісної сировини. Тому 
всі компоненти, як діючі 
так і допоміжні речовини, 
закуповуються у провідних 
фармацевтичних компаній 
ЄС та США. А виробничі 
майданчики – фармаце-
втичні заводи США, Італії, 
Іспанії, Греції, Франції та 
Польщі. Всі заводи мають 
сертифікат GMP (з англ. 
Good Manufacturing 
Practice, – «Належної  
Виробничої Практики»).
Усі компоненти та їх кіль-
кість в наших препаратах 
відповідає нормам Євро-
пейського Союзу.

 Чи можете Ви свідчи-
ти, що кожен препарат, 
який пропонує на ринку 
«Новеко Україна» є уні-
кальним ?
– Так, унікальний або 
за складом, або за його 
формою. Наші експерти в 
галузі медицини та фар-
мації ретельно вивчають 
кожен компонент з точки 
зору доказової медицини. 
Компанія укладає ліцен-
зійні угоди з виробника-
ми унікальної сировини, 
що використовується 
для виробництва наших 
препаратів. Так нещодавно 
ми уклали ліцензійну угода 
з американською компані-
єю Грамінекс® (Graminex®), 
яка виробляє екстракт 
пилку квітів житньої трави. 
Компанія вирощує жито на 
власних землях та виро-
бляє екстракт за унікальною 
технологією. Доказова база 
підтверджує ефективність 

використання препаратів 
з цією діючою речовиною 
для зміцнення жіночого та 
чоловічого здоров’я. 

 Які нові препарати на 
підході до споживача?
– «Новофертил Здоров’я 
простати» та «Просталін 
капсули» для чоловічого 
здоров’я з використанням 
пилку жита вже на ринку 

України. Маємо впевненість, 
що зможемо допомогти 
нашим чоловікам бути здо-
ровими на довгі роки.

 Сергію Яковичу, 
дякуємо за інтерв’ю та 
сподіваємося невдовзі 
розказати читачам про 
нові препарати й пого-
ворити на тему чолові-
чого здоров’я.

Українська компанія, виробник кондитерської 
продукції, яка виготовляється вручну  
виключно з натуральних інгредієнтів,  

без жодних штучних домішок

Підприємство засновано 
у 2015 році. Виробничі 
потужності та головний 
офіс компанії 
розташовані у місті Київ. 
На виробництві на даний 
час виготовляється 
близько 150 т 
солодощів щороку. 
Асортимент складається 
з фруктово-ягідних 
десертів, улюблених 
солодощів з дитинства, 
наприклад «Пташине 
молоко», зефір, тістечко 
«Наполеон», імбирні 
розписні пряники, 
а також багато сучасних 
виробів – мигдалеві 
тістечка «Макаронс», 
«Оранжетки», цукерки 
ручної роботи з 
високоякісного шоколаду.
У лінійці подукції 
широко представлений 
натуральний мармелад, 
який виготовляэться за 
класичною рецептурою 
на основі пектину, 
та мармелад на основі 
агар-агару без цукру. 
Sweetanok виробляє 
солодощі до днів, 
коли триває піст, 
до Великодніх свят.
Компанія приймає участь 
у багатьох соціальних 
проектах, спрямованих 
на підтримку дитячої 
творчості та здоров’я.

www.sweetanok.ua
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УКРАЇНСЬКИЙ 
БІЗНЕС ТА ТРЕНД 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ОЛЕНА НОСУЛЬКО 
партнер і президент 
мережі шкіл Flash

OLENA NOSULKO
Partner and president 
of the Flash School 
Network

СУЧАСНИЙ СВІТ СТРІМКО ГЛОБАЛІЗУЄТЬСЯ. І ЦЕЙ ТРЕНД 
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВСІ КРАЇНИ, НЕЗАЛЕЖНО 
ВІД ЇХ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЯКЩО РАНІШЕ 
ДЕСЬ ЗА КОРДОНОМ МОЖНА БУЛО ЗУСТРІТИ БЕЗЛІЧ 
УНІКАЛЬНИХ РЕЧЕЙ, ВЛАСТИВИМ ЛИШЕ ТІЙ МІСЦЕВОСТІ, 
ЗАРАЗ РІЗНИЦЯ У ТОВАРАХ І ПОСЛУГАХ У РІЗНИХ 
КРАЇНАХ НЕЗНАЧНА. У ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ НА РІЗНИХ 
КОНТИНЕНТАХ СПОСТЕРІГАЄМО ТИПОВІ ВСІМ ВІДОМІ 
БРЕНДИ ТА ТОРГОВІ МАРКИ

Яким чином це впли-
ває на український 
бізнес? 

Безпосередньо та явно. 
Глобалізація, у першу чергу, 
впливає на стандарти 
виробництва та послуг. 
У людей з’явилося більше 
можливостей, це і подоро-
жі, і навчання, партнерство, 
соціальні мережі, тощо. 
Спостерігаючи за еконо-
мічним та культурним 
розвитком різних країн, 
український споживач жа-
дає кращої якості та сервісу. 
Тому українському бізнесу 
доводиться конкурувати 
із продуктами глобальних 
корпорацій та імпортними 
товарами. 
Втім, потужності українсько-
го ринку досить невеликі. 
ВВП на душу населення 
на 2020 рік в Україна склав 
$12710, тоді як у Данії – 
$57781, у США – $63051. 
Україна у світовому рей-
тингу посідає 93 місце 
за даними МВФ. Але при 
цьому у нас є багато досить 
талановитих спеціалістів та 
підприємців, які створюють 

досить вдалі та корисні 
продукти. Часто їм не ви-
стачає українського ринку 
для оптимального розвитку, 
саме тому експорт може 
стати ідеальним рішенням. 
Інакше, на жаль, ці таланти 
виїжджають за кордон. 
Щоб дійсно відповідати 
сучасним тенденціям бізнесу 
українським підприємцям 
необхідно робити зверх 
зусилля, бути креативними 
та ефективними. Є велика 
потреба у навчанні у сферах 
технологій, менеджменту, 
управління персоналом, 
маркетингу та ін., щоб дійс-
но встигати за економічним 
глобальним ростом. 
Більшість цих знань при-
ходить до нас з передо-
вих країн. І, звичайно, 
величезна доля навчання 
відбувається англійською 
мовою. Звісно, перекла-
дацька діяльність теж не 
стоїть на місці, і ми от-
римуємо знання із пере-
кладених джерел. У нашу 
мову приходять щодня нові 
терміни, що звучать, як в 
мові оригіналу – так звані 

англіцизми, або запозичен-
ня з англійської мови. 
Знаючи англійську, досить 
легко розпізнавати ці запо-
зичення та розуміти зміст 
сказаного під час перегово-
рів, семінарів чи звичайного 
спілкування. Без знання 
іноземної мови стає дедалі 
важче досягнути взаємо-
розуміння в діловому колі 
навіть у простому діалозі 
під час нетворкінгу. 
Крім того, як зазначалось 
вище, створивши кон-
курентно спроможний 
продукт, дійсно можна 
виходити на міжнародний 
ринок та розвивати свій 
бізнес та економіку України. 
Виставки, нетворкінг, обмін 
досвідом із закорднонними 
партнерами, встановлення 
нових зв’язків з іноземними 
колегами, пошук інвестицій, 
експорт – все це потребує 
знання англійської мови. 
Я вважаю, що статус англій-
ської як міжнародної мови 
значно спрощує процес 
комунікації по всій планеті. 
І як правило, у країнах, де 
англійська не є рідною мо-

UKRAINIAN BUSINESS AND 
THE GLOBALIZATION TREND
THE MODERN WORLD IS RAPIDLY GLOBALIZING. AND THIS TREND EXTENDS  
TO ALL COUNTRIES, REGARDLESS OF THEIR ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL.  
WHILE SOME TIME AGO YOU COULD FIND MANY UNIQUE THINGS ABROAD, UNIQUE  
TO THAT AREA, NOW THE DIFFERENCE IN GOODS AND SERVICES IN DIFFERENT COUNTRIES  
IS VERY SMALL. IN SHOPPING MALLS ON DIFFERENT CONTINENTS WE SEE TYPICAL  
WELL-KNOWN BRANDS AND GOODS

How does this affect Ukrainian  
business?
Very directly and clearly. Globaliza-

tion primarily affects production and service 
standards. People have more opportunities 
now: travel, study, partnership, social network-
ing, etc. Observing the economic and cultural 
development of different countries, Ukrainian 
consumers want better quality and service. 
Therefore, Ukrainian business has to compete 
with the products of global corporations and 
imported goods. Moreover, the capacity of the 
Ukrainian market is quite small.
GDP per capita in 2020 in Ukraine amounted 
to $ 12,710, while in Denmark – $ 57,781, 
in the United States – $ 63,051. According 
to the IMF, Ukraine ranks 93rd in the world. 
But at the same time we have a lot of very 
talented professionals and entrepreneurs who 
create very successful and useful products. 
They often lack the Ukrainian market for op-
timal development, which is why exports can 
be an ideal solution. In other cases, unfortu-
nately, these talents go abroad.
To really meet modern business trends, 
Ukrainian entrepreneurs need to make 
an extra effort, be creative and efficient. 
Therefore, there is a great need for training 
in technology, management, personnel man-
agement, marketing, etc. in order to really 
keep up with global economic growth.
Most of this knowledge comes to us from 
advanced countries. And, of course, a huge 
proportion of such materials are created 
in English. Of course, translation activity does 
not stand still either, and we gain knowl-
edge from translated sources. However, 
new terms come into our language every 
day that sound like the original language – 
the so-called Englishisms, or borrowings 
from the English language.

The one who knows English is quite easy to 
recognize these borrowings and understand 
the full sense of conversation during negoti-
ations, seminars or ordinary communication. 
Without knowledge of English, it becomes 
extremely difficult to reach mutual under-
standing in the business community, even 
in a simple dialogue during networking.
In addition, as mentioned above, by creat-
ing a competitive product, you can really 
enter the international market and develop 
your business and the economy of Ukraine. 
Exhibitions, networking, exchange of experi-
ence with foreign partners, establishing new 
connections with foreign colleagues, finding 
investments, export – all this requires knowl-
edge of English.
I believe that the status of English as an 
international language simplifies the process 
of communication around the world greatly. 
As a rule, in countries where English is not 
a native language, people who speak it have 
a higher level of education, focus, ambition 
and potential. This type of people is just 
necessary for business and its development, 
because connections with such people give 
the maximum effect.
Ironically, English is very simple. It has been 
made a difficult subject in schools, but now 
we have excellent courses and methodolo-
gies for learning the language, which allow 
us to learn it in different formats.
I have been developing the FLASH network 
of English language schools for 15 years. 
And I know that for an adult it is possible 
to master English in 1.5–2 years, starting 
from scratch.
Yes, this may seem like a very long pro-
ject, but for a person with great potential 
and goals English is a much-needed tool. 
And this trend is only continuing to grow. 

вою, люди, що нею воло-
діють, мають вищий рівень 
освіти, цілеспрямованість, 
амбіції та потенціал. Цей 
тип людей якраз і потрі-
бен для бізнесу і його 
розвитку, бо зв’язки саме 
з такими людьми дають 
максимальний ефект. 
Як не дивно, англійська 
мова дуже проста. Її до-
сить довго робили склад-
ним предметом у наших 
школах, але наразі маємо 
прекрасні курси та мето-
дології вивчення цієї мови, 
що дають змогу вивчати її 
в різних форматах. 
Я розвиваю мережу шкіл 
англійської мови FLASH 
вже 15 років. І я знаю, 
що для дорослої люди-
ни можливо оволодіти 
англійською за 1,5–2 роки, 
починаючи з нуля. 
Так, це може здатися дуже 
довгим проєктом, але 
людині з великим потен-
ціалом та цілями, англій-
ська є вкрай необхідним 
інструментом. І ця тенден-
ція тільки продовжуватиме 
зростати. 
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 Ms. Tatiana, tell us more about the CCI of 
Belgium and Luxembourg for Ukraine, whose 
interests does it represent?
– The Chamber of Commerce and Industry of 
Belgium and Luxembourg for Ukraine represents 
the interests of Ukrainian organizations in the 
EU, finds new clients, distributors and suppliers 
for Ukrainian companies abroad, participates in 
international exhibitions, presentations and other 
events on behalf of Ukrainian companies, organ-
izes various levels meetings, accompanies inter-
national negotiations and signing of international 
agreements, provides services of an interpreter 
from English, French, carries out registration of 
business and its support in the EU countries, 
carries out search of workers and other.
Another important international partner is the  
European Women Association, which is registered 
in Belgium. The European Women`s Association 
is a global platform that provides additional op-
portunities for women in business. Through the 
European Women Association platform, women 
around the world have increased access to edu-
cation, business contacts and funding. 

 And what does the consulting company 
Time Office General Business Process take 
care of? 
– Consulting company “Time Office General 
Business Process” provides business services for 
registration, organization, administration, devel-
opment and preservation of business. GBP clients 
receive legal and accounting services,  
budgeting and planning services, optimal business 
structure services, office manager or sales man-
ager services, production or warehousing services, 
project management services or a separate pro-
cess. At our client’s company, we organize and 
administer individual projects or all activities.

 How did the idea of creating the Public 
Organization Best Life for you come about 
and what is its mission?

– We have been developing the tourism project 
“Hawaii for You” until 2020. This project was 
aimed at informing people about travel in general 
and about the peculiarities of travel to Hawaii – 
we wanted to make the most beautiful places in 
the world closer and more accessible to Ukrain-
ians. With the start of quarantine restrictions, 
we completely stopped the development of the 
Hawaiian project. We became more involved in 
social activities and registered a non-profit organi-
zation Best Life for you, – part of the name bor-
rowed from the name of a commercial Hawaiian 
project, which has not yet been implemented.
Public Organization Best Life for you contributes 
to the development of society. The main task 
of the organization is to inform the public about 
additional opportunities that contribute to the 
improvement of life. We are currently developing 
two new projects of public importance “Our en-
vironmental consciousness” and “Documents 
are simple”.
The project “Our environmental consciousness” 
is a project that aims to promote public educa-
tion in the field of ecology and improve the level 
of health care. The task of the project is to carry 
out explanatory work among the entire popula-
tion of the country about the impact of ecology 
on the life and activities of each of us, about 
climate change, about ecological culture and con-
sciousness. For the implementation of this project 
we involve experienced Ukrainian and internation-
al experts.
The project “Documents are simple” is a long-
term project aimed at promoting the economic 
development of the whole society. Expert consul-
tations and introductory courses are conducted 
within the framework of this project. The project 
contains a lot of practical information for busi-
ness about the available resources for registration 
and organization of activities and about impor-
tant regulations for all areas of activity. 

In the next issue we will continue  
the conversation with Ms.Tatiana Vlizko.

КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ТАЙМ ОФІС ДЖЕНЕРАЛ БІЗНЕС ПРОЦЕС» ТІСНО СПІВПРАЦЮЄ З МІЖНАРОДНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ВСІХ СФЕР 
ДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВНИМ МІЖНАРОДНИМ ПАРТНЕРОМ ОРГАНІЗАЦІЇ Є ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА БЕЛЬГІЇ 
ТА ЛЮКСЕМБУРГУ ДЛЯ УКРАЇНИ, ЯКА БУЛА ЗАРЕЄСТРОВАНА У БРЮССЕЛІ В 2002 РОЦІ»,– РОЗПОВІДАЄ КОНСУЛЬТАНТ 
ЦІЄЇ ПАЛАТИ, ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ БІЗНЕСУ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ ТЕТЯНА ВЛІЗЬКО

КРАЩЕ ЖИТТЯ ДЛЯ ТЕБЕ

 Пані Тетяно, розка-
жіть докладніше про 
ТПП Бельгії та Люксем-
бургу для України, чиї 
інтереси вона представ-
ляє? 
– Палата представляє 
інтереси українських ор-
ганізацій в ЄС, знаходить 
за кордоном для укра-
їнських компаній нових 
клієнтів, дистриб’юторів та 
постачальників, від імені 
українських компаній бере 
участь у міжнародних 
виставках, презентаціях 
та інших заходах, органі-
зовує різного рівня бізнес 
зустрічі, супроводжує 
міжнародні переговори 
та підписання міжнарод-
них угод, надає послуги 
перекладача з англійської, 
французької мов, здійснює 
реєстрацію бізнесу та його 
супроводження в країнах 
ЄС, здійснює пошук пра-
цівників та інше. 
Ще одним важливим 
міжнародним партнером 
є Європейська жіноча асо-
ціація, яка зареєстрована 
в Бельгії. Це – глобальна 
платформа, яка надає до-
даткові можливість жінкам 
у бізнесі. Завдяки плат-
формі жінки у всьому світі 
мають розширений доступ 
до освіти, ділових контак-
тів та фінансування. 

 А чим опікується 
консалтингова компанія 

«Тайм офіс «Дженерал 
бізнес процес»?
– Надає послуги у сфері 
бізнесу щодо реєстрації, 
організації, адміністрування, 
розвитку та збереження 
бізнесу. Клієнти компанії 
отримують юридичні та 
бухгалтерські, послуги з 
бюджетування та плану-
вання, зі створення опти-
мальної структури підпри-
ємства, офіс менеджера 
або послуги менеджера 
з продажу, послуги щодо 
організації виробничого 
процесу чи складського 
процесу, управління проєк-
том. На підприємстві нашого 
клієнта ми організовуємо та 
адмініструємо окремі проєк-
ти або всю діяльність. 

 Як виникла у Вас ідея 
створення ГО «Краще 
життя для тебе» та яка 
її місія? 
– До 2020 року ми розви-
вали туристичний проект 
«Гаваї для тебе». Гаваї є 
частиною високо економіч-
но розвиненої країни США. 
Ця країна поєднує в собі 
неймовірну красу природи, 
комфортний клімат, захист 
прав та свобод людини та 
розвинену інфраструктуру. 
Цей проєкт був орієнтова-
ний на інформування людей 
про подорожі загалом та 
про особливості подорожей 
на Гавайські острови. Ми 
хотіли зробити найкрасиві-

ші місця світу ближчими та 
доступнішими для українців. 
З початком карантинних 
обмежень ми повністю зу-
пинили розвиток гавайсько-
го проєкту. Ми стали більше 
займатися соціальною 
діяльністю та зареєстрували 
неприбуткову організацію 
«Краще життя для тебе – 
частина назви запозичена 
від назви комерційного 
гавайського проєкту, який 
не встигли ще реалізувати.
ГО «Краще життя для тебе» 
сприяє розвитку суспіль-
ства. Основним завданням 
організації є інформування 
суспільства про додаткові 
можливості, що сприяють 
покращенню життя. Наразі 
розвиваємо два нових про-
єкти суспільного значення 
«Наша екологічна свідо-
мість» та «Документи – 
це просто».
Проєкт «Наша екологічна 
свідомість» – це проект, 
що має на меті сприяти 
освіченості суспільства у 
сфері екології та підвищен-
ню рівня охорони здоров’я. 
Завдання проєкту вести 
роз’яснювальну роботу 
серед всього населення 
країни про влив екології 
на життя та діяльність кож-
ного з нас, про зміну кліма-
ту, про екологічну культуру 
та свідомість. Для реалізації 
даного проєкту ми залучає-
мо досвідчених українських 
та міжнародних експертів. 

ТЕТЯНА ВЛІЗЬКО 
Консультант в Торгово-
промисловій палаті Бельгії 
та Люксембург для України. 
Засновник та керівник 
консалтингової компанії  
«Тайм офіс «Дженерал 
бізнес процес». Засновниця 
ГО «Краще життя для 
тебе». Автор практичних 
навчальних бізнес-курсів, 
статей, автор книг

TETYANA VLIZKO
Consultant in the Chamder 
of Commerce and Industry 
of Belgium and Luxembourg 
for Ukraine .The founder 
and head of the consulting 
company “Time Office 
“General Business Process”. 
The founder of the Public 
Organization Best Life for you. 
Author of practical business 
training courses, articles and 
book.

BEST LIFE FOR YOU
CONSULTING COMPANY “TIME OFFICE GENERAL BUSINESS PROCESS” CLOSELY COOPERATES 
WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CARRIES OUT ACTIVITIES RELATED TO THE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COMPANIES IN ALL SPHERES OF ACTIVITY. THE MAIN 
INTERNATIONAL PARTNER OF OUR ORGANIZATION IS THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
OF BELGIUM AND LUXEMBOURG FOR UKRAINE, – TELLS US EXPERT IN THE FIELD OF ORGANIZATION 
AND CONTROL OF BUSINESS, ACCOUNTING AND FINANCE TETYANA VLIZKO

«Тайм офіс  
«Дженерал бізнес  
процес» 
Time Office  
General Business  
Process

gbp.com.ua 
nfostart.gbp@gmail.com

ГО «Краще життя  
для тебе» 
Public Organization Best 
Life for you

bestlifeforyou.org 
nfostart.bestlife@gmail.com

ТПП Бельгії та Люксем-
бургу для України 
CCI of Belgium and 
Luxembourg for Ukraine

beluxcci.eu

Європейська жіноча  
асоціація 
European Women 
Association 
europeanwomen 
association.com

К О Н Т А К Т И

«Документи – це про-
сто» – довгостроковий 
проєкт, який має на меті 
сприяти економічному 
розвитку всього суспіль-
ства. У рамках проєкту 
видано книгу про доступ-
ні ресурси для бізнесу, 
проводяться консультації 
та навчальні курси. Про-
єкт містить багато прак-
тичної інформації для 
бізнесу про наявні доступ-
ні ресурси для реєстрації 
та організації діяльності 
та про важливі норма-
тивні документи для всіх 
сфер діяльності. 

 
У наступному номері ми 

продовжимо бесіду з пані
Тетяною Влізько.
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https://www.facebook.com/businesspanoramakcci

КИЇВСЬКА ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ВСЕ ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ  
ДОКУМЕНТІВ  
ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

Для яких  
країн потрібне  
засвідчення? 
 
Єгипет, Індія, Ірак, Іран,  
В’єтнам,  Йорданія, Катар,  
Кувейт, ОАЕ,  Лівія, Ліван, 
Пакистан,   Сирія ,
Саудівська Аравія,
 Судан,  Туреччина,
 Філіппіни, Перу 

Що необхідно надати  
для засвідчення документів?

   Заповнену заяву (бланк скачати 
з сайту kiev-chamber.org.ua  
або звернутися за е-мейлом)
 Довіреність уповноваженої особи  
  Паспорт особи-представника  
від підприємства
 Документи для засвідчення 
 Підтвердження оплати за послугу

 договори, угоди, 
контракти додатки до них, 

специфікації, інвойси,  
товарно-транспортні накладні, 

декларації виробника товарів, 
коносаменти, митні декларації

 оригінали та/або належним чином 
засвідчені копії таких документів як: 

сертифікати про походження товарів, 
ветеринарні сертифікати, якості, фіто-

санітарні сертифікати (додатки до них), 
сертифікати вільної торгівлі, сертифікати 

відповідності, гігієнічні сертифікати, санітарно-
епідеміологічні висновки, радіологічних  
сертифікатів, сертифікатів  здоров’я

 нотаріально засвідчені копії таких 
документів як: статут, установчий договір, 

доручення протоколи загальних 
зборів, та інші нотаріально-засвідчені 

документи

 виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань, які завірені 

печаткою цього підприємства, 
організації, установи,  

 фірми

Куди звертатись?
Новиченко-де-Гроот  
Галина Михайлівна
+38 (044) 482 04 35
+38 (099) 420 39 00
expo@kcci.org.ua
Б. Хмельницького, 55, к.213

kiev-chamber.org.ua
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СПЕЦПРОЄКТ
ЖІНКИ-ПІДПРИЄМНИЦІ 
СТОЛИЦІ 

ОЛЕКСАНДР РОМАНІШИН

Експортно-кредитне  
агентство допоможе  
диверсифікувати 
ринки 

ІРИНА СТАНКЕВИЧ

Менеджер – професія  
нашого часу
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